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،الكبرىللدياناتالمقدسةالكعببقيةإلىالانجيلتجمعسمةهنالك

المقدسفالكتابعواملعدةعنتنجمالإشكاليةوهذه،الإسكاليةسمةهي

وعقليةعنا،منقطعةثقافةنعاجوهو،القرونعثراتعنهتفصلناقديمنص

التركةعنبعداستقلتقدتكنلمالتعبيرقيوطرائق،الحديثةلعقليتنامغايرة

قدلمةبلغاتمدونةإليناوصلتالمقدسةوالكعب.القديمةللعصورالميثولوجية

تكونلاقدترجماتنقرأأننايعنيوهذا،الاحيانبعضفيباثدةحتىأو

كثيرفينكونلاقدلغويةمفرداتمعونععامل،أصيةنصوصعننقلابدورها

مشكلةاللغويةالمشكلةهذهعنهـشفرعمدلولاتها.منمتأكدينالأحيانمن

تحتينمجونهاكانواماغالباالنصوصهذهفمؤلفو؟بالأسلوبتتعلقأخرى

معهايشعرون،الجمعيأوالفردياللاشعورمنالنابعالالهاممنحالةوطأة

عقليا،نصألاانفعاليانصايبدعونكانواأنهمأي،القدسيةالعوالممعبالتواصل

وأالباحثباسلوبلا،والصوربالخيالاتالمليءالشاعروبأسلوب

المنطقي.التفكيرإلىلاالإنسانيةالعاطفةإلىخطابهمموجهين،الفيلسوف

الحالةلهذهيستسلموالمتدين،عقليةحالةلاانفعاليةحالةسيءكلبعدفالدين

ساء.إذاذلكبعدعقلح!هاإلىينتقلثمأولأ،الانفعالية

سلبيامتلقياالمتدينمنتجعلالدينيبالنصتحيطالتيالقداسةهالةان

يكونأنهومنهيطبهماإنبغوامضه.يحفلولاإشكالياتهإلىينتبهلا،له

يفلحوعندماومعوازنة.سويةوعقليةنفسيةحياةإلىودليلاأخلاقيا،مرسدا

عقلتتهإلىالحاجةتخفت(عادةيفعلهما)وهذاالمهمةهذهأداءفيالنص

.يختلفونأمرهافيمازالواالذينللاختصاصيينتتركالتيإسكالياتهفيوالتفكر

التلقيحالةمنبأصحابهيتتقل،الإيمانبعدالتصديقيطلبالذيالعقلولكن

هشكلاتهعنالطرفغضومن،معهالإيجابيالتفاعلحالةالىللنصالسلبي

وناقصا.هشأرلمانايبقىالعقلتصديقدونالقلبالمانلأنيها،التفكرإلى
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يبغيلاعندماتتاتىالسويةوالحياة،عقلومنقلبمنمتكافىمزيجفالإنسان

الآخر.علىاأحدهم

!الى،الغرضعنالمنزهةالبحتةالمعرفةطالبيالىموجهالكتابهذا

فيهتعرضتقدكنتوإذا.والنقلالحرفأهلالىلاالعقلأهلعنالمؤمنين

باحثموقعومن،الإنجيليالنصفيوغامضااشكالياوجدتهمالكل

القولأدعيلاأننيالا،الإيمانحالةمعنفسهالوقتفييتعاطفموضوعى

اجتهد)من:الاسلامنبيعنالمأثورالقولحدوعلى.قدمتفيماالفصل

اعتقادىفيالخطأوليس".أجرانلهوأصاباجتهدومنواحد،اجرلهفاخطأ

.الصوابعلىتدريباالا

السواحفراس

1202/مارسار/أ
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مرقسإنجيلىخفايا

وكانت،حياةوسيرةسفويةتعاليمبلمكتوباأثرأيسوعيتركلم

طريقعناليهاوصلتكماوأعمالهأقوالهتتناملالأولىالمسيحيةالجماعات

معظمماتوعندما.القصيرةالعبشيريةمسيرتهعبررافقوهممنالمباشرينتلامذته

المباسرة،وانطباعاتهمذكرياتهممعهمحاملينيسوععاصرالذيالجيلأفراد

التتابععلىظهرتوهكذا.وتعاليمهيسوعسيرةتدوينالىماسةالحاجةبدت

مرقسمثلالرسوليالعصرمنشخصياتالىاماعزيتالتيالأربعةالأناجيل

الأناجيلهذهوجميعويوحنا.معىمعلليسوعمباشرينتلاميذالىأو،ولوقا

العصر.ذلكفيالثقافةلغةالقديمةباليونانيةدؤنت

نأعلىالجديد"العهد11كتابفيالباحثينبيناليوم)جماعهنالك

يسوعوفاةبعدأي،م07عامنحودؤنوأنهالأناجيلأقدمهومرقس)نجيل

،م59وعام08عامبيندونااللذانولوقامئى)نجيلايليه؟سنةأربعينبنحو

.01Clو155عامبينفيمادؤنالذييوحنا)نجيلوأخيرأ

المتشابهةبالأناجيلولوقا(وممى)مرق!الأولىالثلاثةالأناجيلتدعى

ندعىكما،ورسالنهيسوعحباةبخصوصنفرياموحدةنظروجهةنعكسلأنها

بحيث،متقابلهرئيسيةمفاصلعبرفيهاتسيرالقصةلأن(Sinoptics)بالازائية

روايةاما.ثلاثةأعمدةفيبعضهاإزاءوضعهاطريقعنينهاالمقارنةنستطيع

فيأمأحداثهافيسواءالعلاثالرواياتهذهعنفتختلفيوحناإنجيل

.الأحداثلهذهاللاهوتيالمضمون

مشتركاقاسماتشكلمرم!قدمهاالتيالمادةأنالباحثونلاحظوقد

ققد.والإطالةالعفصيلمنتلكأوالدرجةهذهعلىعالجاهاولوقامثتىبين

استخدمهاالتيالكلماتمنه/ه95أنالثلاثةالنصوصهذهدراصةمناتضح

تبلغحيثلوقاعندالأمروكذلك.مرقسلغةمنماخوذةجملهبناءفيمعى

يتعلقفيماه!ه96الىترتفعولكنها،السرديةبالمادةيتعلقفيماه/ه35النسبة

http://kotob.has.it



بعضهمامعيختلفانالاثنينف!نلوقاعنمتىيختلفوعندما.يسوعبأقوال

ولوقامتىأنالباحثونويعتقدكما.مرقسضداتفقاأنهمايحدثولم،البعض

مفعرضاخرمرجععلىذلكفييعتمدانف!نهمامرقسمعيختلفانعندما

تعنيالتي،اعولها4ايألمانيةللكلمةاختصاروهو"،بالحرفاليهاشاروا

منسوبةحكمويةأقوالمجموعةعنعبارةكانالمرجعهذاأنويبدوالمصدر.

بينأكتشفالذي،المنحولتوما)نجيلفيالواردةالأقوالمجموعةتشبهليسوع

قولأا14إيرادعلىاقعصروالذي،4891عامالعليابمصرحمادينجعوثائق

.يسوعسيرةمجرياتالىالتطرقأوبمناسباتهاربطهاغيرمنليسوع

منالمصدرهذامادةاستخلاصإلىمؤخراالباحعينبعضعمدوقد

بمئابةواعتبروه،مرقسعندتردلموالتيولوقامتىعندالواردةالأقوال

السرديةالأناجيلظهورقبليسوعأتباعأيديبينكانالذي،المفقودالإنجيل

)1(.يسوعحياةسيرةرسمتالتي

منالعديدلدىميلاخلقتمرق!ىروايةتتمعبهاالتيالأصالةهذه

تختلفعندقاالحالواقعالىوقربامصداقيةاكثركمصدرلاععمادهاالباحثين

الأناجيلخاتمةفيالاختلافاتعلىيليفيماأركزوسوفبينها.فيماالأناجيل

هـصعوده.لتلاميذههـظهوراته.يسوعميامةا-:وهيالملاثةبعناصرهاالأربعة

السماء.إلى

إنجيلمنالأخيرةعشرالاثنىالآياتاناليومبهالمسلممنصارلقد

لتلاميذهالقيامةبعديسوعظهوراتعنتقصوالتيأيدينا،بينالذيمرض

أقدملأن،اللاحقونالناسخونأضافهجزءهيالسماء،إلىذلكبعدوارتفاعه

اكعشافتموقد.الأحداثلهذهتععرضلاالإنجيلهذامنلناتوفرتن!مخة

الأناجلبقيةمعواحدمجلدفيسيناءبصحراءكاثريناسانعاديرفيالنسخةهذه

هذاقبلعقود.ببضعةذلكبعدإلاتنثمرلمولكنها،م0186عامنحوالأربعة

راجع:المصدركااولمادةالكاملالنصأجلمن(1)

.25دهق،الجديدار،الجورامحمدنرجمة،المففودالانجيل:ماكل.ببرنون.
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لانجيلالفاتيكانبهايخفظنسخةأ!دمأنالخاصةلدىمعروفاكانا!تشاف

التفسيروكان،والصعودالظهوراتلأحداثأيضاخاتمتهافيتفتقدمرقس

علىتحعويكانتوالتىالنصمنالأخيرةالورقةضياعهوالظاهرةلهذهالشائع

هذادحضقدكاثريناسانتاديرنسخةاكتشافولكن.الإنجيلخاتمةبقية

الورقةوعلى،الأحداثلهذهالتعرضدونأيضاتئنهىخاتمتهالأنالتفسير،

بحعسبالإنجيل11بعبارةمبتدئالوقاإنجيلبتدوينالناسخباسرنفسهاالأخيرة

سكلهفيمرقحسلإنجيلمنقوصةغيركاملةنسخةأمامأننايعنيوهذالوقا(1.

شانتانسخةفيوردكماالخاتمةنصواليكم.)ىالأصلإلىوالأقربالأقدم

الاياتدونمنولكنايدينابينالتيالخاتمةنصمعينطابقوهوكاثرينا،

اياخيرة:عثرالاثني

وسالومة،يعقوبامومرلم،المجدليةمرلماسترتالسبتمضيا.وبعدما

طلعتإذالقبرإلىأتينالأسبوعأولفيجداوباكرا.هـلدهنهليأتينحنوطأ

فعطلعنالقبر؟بابعنالحجرلنايدحرجمنةبينهنفيمايقلنوكن،الشمس

ساباراينالقبردخلنولماجدا.عظيماكانلأنهدحرجقدالحجرأنورأين

تطلبنأنتن،تندهنلالهنفقالفاندهئمن.يضاءحلةلابسااليمينعنجالسأ

وضعوهالذيالموضعذاهوههنا.هولي!،قامقد.المصلوبالناصرييسوع

ترونههناك،الجليلإلىيسبقكمأنهولبطرسلتلاميذهوقلناذهبنولكن.فيه

أخذتاهن،والحيرةالرعدةلأنالقبرمنوهربنسريعافخرجن.لكمقالكما

.1-8(15:)مرقس"خائفاتكنلأنهنلأحدشيئايقلنولم

لخرجناالاخرىالأناجيلبخاتماتمتأثرةغيربعينالخاتمةهذهقراناإذا

التالية:بالملاحظات

.ملاكهوالقبرداخلوجدالذيالشابأنالإنجيلكاتبيقللم-ا

كانوربماببضاء.حلةيرتديسابأييكونانف!قائماالاحتماليتركوهذا

الطريحي،أسياترجمةسيناء.فيالمسيحفيامةالمقدص-الكتاباكتثاف:بينتليجميى2)

125-126.ص،5991القاهرة،سينادار
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والذيليسوعسرياتابعاكانالذيالعريالرجل،الرامييوسففتيانأحد

منالقريببستانهضمنفارغمبرفيأودعهثمبيلاط!الواليمنبجممانهطالب

اليهوديةالأسئينيينطائفةأعضاءأنهنانذكرأنالمفيدمنولعل.الصلبموضع

البيضاء.الثيابيرتدونكانواالوقتذلكفي

وهذا،الخوفوليسالدهثةهوالشابرؤيةتجاهالنساءفعلردكان-2

عاديأ.سابادانماملاكأيرينلمأنهنيرجحما

هوقاملقد:تعبيرالقبرفييسوعوجودعدمتفسيرفيالكاتباستخدم-3

القيامة.هذهبطبيعةيتعلقتوضيحبأيذلكيتبعولمههنا"،لي!

أنههيلتلاميذهنقلهاالنسوةمنيسوعأرادالعيالرسالةفحوىإن-4

مضمونايالتعبيرهذافيوليس.يرونهوهناكالجليلالى+يسبقهم"سوف

.خارقظهورالىإثارةأوإعجازي

الأصلبةللخاتمةالمدمقةالدراسةإليهااوصلتناالتيالنتائجهذه-5

تتدعمسوف،التاريخيالحدثالىواقربهاالأناجيلاقدم،مرقسلانجيل

ظهوراتعنفالأخبار.الأخرىالثلاثةالأناجيللخاتماتالموضوعيةبالدراسة

فيالايردفلاالسماءالىصعودهأما،متباينةالأناجيلهذهفيالخارقةيسوع

هذاالىإشارةأيمنويوحنامتىخاتمماتخلوبينمالوقا،إنجيلخاتمة

ببنديقرأنةعلىتدلللحادثةالكاتبصياغةف!نلوقاخاتمةفيوحتىالصعود.

بخاتمةولنبدأ.موضوعيةحادثةيصفكونهمن!ثرمعرسخا،صاراعتقادي

.الثلاثالخاتماتبينالأقصروهيمتى

هنى:خانمة

مساءيسوعجثمانبدفن(الرامةمدينةالى)نسبةالرامييوسفقامعندما

كبيرأ،حجراعليهدحرجثمالصخرفينحتهقدكانجديدقبرفىالجمعةيوم

المجدلبةبمرلمالكانببدعوهن،بسوعنبعناللوانيالنسرةمنانننانكانت

أيضاانصرفتايوسفافصرفوعندما.يجركطماتراقبان،الأخرىومريم

الق!برليضبطواحراسابيلاطىالواليأرسلالليلوفي.السبتيومفيللاستراحة
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ويسرموهتلاميذهيأتيلئلاقالوالأنهم،الكهنةرؤصاءمنالتماسعلىبناءا

:الأمواتبينمنقامأنهللشعبويقولوا

الأخرىومريمالمجدليةمريمجاءتالأسبوعاولفجرعندالسبت"وبعد

وجاءالسماءمننزلالربملاكلأنحدثتعظيمةزلزلةصاذاالقبر.لتنظرا

أبيضولباسهكالبرقمنظرهوكان،عليهوجلسالبابعنالحجرودحرج

وقالالربملاكفأجاب.كأمواتوصارواالحراسارتعدخوفهفمن،كالعلج

هوليى،المصلوبيسوعتطلبانإنكماأعلمفإنيأنتما،تخافالا:للمرأتين

واذهبا،فيهمضطجعأالربكانالذيالموضعانظراهلماقال.كماقاملأنهههنا

هناك،الجليلإلىيسبقكمهوها.الأمواتمنقامقدانهلتلاميذهوقولاسريعا

هماوفيماالتلاميذ.لعخبراراكضتبنعظيموفرءبخرتالقبرمنفخرجتا.ترونه

وأمسكتافعقدمتالكما.صلاثم:وماللاقاهمايعوع)ذاالتلاميذلتخبرامنطلقعان

يذهبواأنلأخوتيمولااذهبا،تخافالا:يسوعلهمافقال.لهوسجدتابقدميه

الىجاؤواالحراسمنقوم)ذاذاهبتانهماوفيما.يروننيوهناكالجليلالى

فانطلقواتلميذاعشرالأحدوأماكان...مابكلالكهنةرؤساءواخبرواالمدينة

بعضهمولكنلهسجدوارأوهولما.يسوعامرهمحيثالجبلالىالجليلإلى

وعلىالسماءفيسلطانكلاليدفعقائلأ:وكلمهميسوعفتقدمشكوا.

والروحوالابنالابباسمرعمدوهمالأممجميعوتلمذوافاذهبوا،الأرض

الىالأيامكلمعكمأناوها.بهأوصيعكمماجميعيحفظواأنوعقموهم.القدس

.1-02(28:متى)الدهر*انقضاء

يلي:ماالنصهذاقراءةمننلاحظ

مدخلعندحرجقدالحجريكنلمالقبرالىالمراتانوصلتعندما-ا

مرقس.روايةفيالحالهوكماالقبر

مرقس،عندالقبرداخلويجلسالأبيضيرتديالذيالشابتحول-2

نأدونعليهويجلسالحجرفيدحرجعظيمةبزلزلةالسماءمنيهبطملاكالى

القبر.الىيدخل

الملاكوجههالذيالخطابفينفسهامرقسكلماتالكاتبيسعخدم-3

الجليل.فييسوعلرؤيةالتلاميذذهاببخصوصللمراتين
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أتيناللواتيالنسوةوهويةعددفيمرق!روايةعنمئتىروايةتختلف-4

المجدلية،مرلم:هننسوةثلاثعنيتحدثفمرض.الحادئةوسهدنالقبرالى

مرلمالأولىفقطامرأتينعمفيتحدثمتىأما،وسالومةيعقوبأمومرلم

بخصوصالإيضاحمنمزيددونالأخرىبمريميدعوهاوالثانية،المجدلية

هويتها.

للمرأتينكانالأولالظهور،ليسوعفقطظهورلنعنمتىيتحدث-3

الجليل.فيعثمرالأحدللتلاميذوالثانيالتلاميذ،لإبلاغطريقهمافيوهما

المعلميرونأنهمفيالعلاميذبعضسكالجليلفييسوعرؤيةبعد-6

سمعواهمولايسوعبعثيتوقعونيكونوالمالتلاميذأنعلىيدلوهذا.نفسه

.الخصوصبهذانبوءةايمنه

يسوعصعودالىتلميحاأوصراحةيشرلممتىأنكلههذامنوالأهم-7

انقضاءإلىالأيامكلمعكماناوها11:يسوعبقولإنجيلهوأنهىالسماء،الى

11.الدهر

يوحنا:خاتمة

الطويلةخاتمتهينهيالانجيلكاتبأننجديوحناانجيلإلىانتقلناف!ذا

وهذاالسماء.إلىصعودهإلىإسارةأيدونمجهولمكانالىيسوعبتوجه

ملخصها:

يتبددلموالظلامباكرأالقبرإلىالمجدليةمرلمجاءتالأسبوعاولفي

اخروتلميذبطرسسمعانإلىفهرعتالقبرعناقللوقدالحجرفرأت،بعد

نعرفولسناالقبرمنالسيدأخذوالهما:وقالتيحبهيسوعكانالاسممغفل

الأكفانورأىأولابطرسفدخلالقبرإلىمسرعينالاثنانفخرج.وضعوهاين

الأخردخلثم.حدةعلىموضعفيرأسهعلىكانالذيالمنديلوموضوعة

بينمنيقومأنينبغيأنهالكتابيعرفونبعديكونوالملأنهم،وامنوراى

خارجا.القبرعندفمكعتمريمأماموضعهما،إلىعاداذلكبعد.الأموات

حيثجالسينبيضثيابفيملاكينالقبرداخلفرأتانحنتتبكيهيوفيما

ولاسيديأخذوا:فقالت3المرأةايتهايبكيكمالها:فقالا.يسوعجثمانكان
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وحسبتهنعرفهلمولكنهاواقفايسوعفرأتوراءهاالتفتتثم.وضعوهأينأدري

.لآخذهوضعتهأينليفقلأخذتهقدأنتكنتاذاسديا:لهفقالتالبستاني

الإخوةالىاذهبيلها:فقال.معلميا:لهوقالتفعرفعه!مريم:يسوعفناداها

التلاميذوأخبرتفرجعتصالهكم.دالهيوأبيكمأبيإلىصاعدانيلهموقولي

غرفةفيالتلاميذكانإذالمساءوفي.الكلامهذاأخبرهاوأنهيسوعراتأنها

ثملكم.سلام:لهموقالوسطهمفييسوعظهراليهود،منخوفاأبوابهاغفقت

قالثم.جنبهفيالحربةطعنةوموضعيديهفيالصليبمساميرمواضعأراهم

فيالتلاميذاجعمعأيامثمانيةوبعد.أرسلكمالآبأرسلنيكما.لكمسلام:لهم

السابقةالمرةفيكائباكانالذيتومامعهموكان.موصدةوالأبوابالبيت

سكهوأظهرالسابقةالمرةفيغانباكانالذيتومايصدقلاإنهقائلاسكهوأظهر

قيالحربةوأثريديهعلىالمساميرأثرفيإصبعهيضعحتىيصدقلا)نهقاثلا

إلىإصبعكهاتلتوما:مالثملكم.سلام:وقالوسطهمفييسوعفقام.جنبه

ذلكبعدمؤمنا.بلمنكرأتكنولاجنبيفيفضعهايدكوهاتيديفانظرهنا

بحيرةفيالصيدمنراجعونوهمالجليلفيتلاميذهمنلستةيسوعتراءى

وكلوناولهموالسمكالخبزوأخذالطعامماثدةالىمعهمفجلس،طبريا

كانالذيالتلميذورأىبطرسفالتفتاتبعني:لبطرسمائلاومشىقامثم.معهم

!ثعتلو؟يسوعفأجابه؟مصيرهماوهذا:ليسوعفقالخلفهمايسيريحبهيسوع

عندالقولهذافذاع.فاتبعنيأنتأما3يعنيكفماذااعودأنالييبقىأن

سئتلوبليموتلاأنهيسوعيقللمولكن.يموتلاالتلميذذلكإن:الأخوة

.02()يوحنا:يعنيكفماذاأعودحتىيبقىأن

العالية:الملاحظاتالىالخاتمةهذهقراءةتقودنا

علىالأولالشاهدوكانتالقبرالىجاءت!حدهاالمجدليةمرلم-ا

اث!عتان.مئىروايةوفينساء،فثلاثمرقسروايةفىأما.يسوعميامة

تق!تصروهنايوحنا.عندملاكينإلىمتىعندالواحدالملاكيعحول-2

مدحرجافكانالحجرأمادخولها.منالغايةعنالمجدليةسؤالعلىمهمتهما

مرق!.عندكانكما
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فيللتلاميذومرتينللمجدليةمرة،قيامتهبعدمراتأربعيسوعيظهر-3

فقطظهورينمقابلفيوذلك.أورشليمفيايضاللتلاميذرابعةومرة،أورسليم

الجليل.فيوآخرأورشليمفيواحدمتىعند

كلمها،انبعدالاالأولظهورهفييسوععلىالمجدليةتتعرفلم-4

الأخرىوالمرأةهيعليهتعرفتبينما،الرامييوسفبستانيانهواعتفدت

له.وسجدتامتىعندلفورهما

التلميذآوقياجراحهلاثاريسوعاظهارعنصرروايعهفييوحنايضيف-5

.الجراحهذهبمحس!توما

برفقةيذهبولكنهيوحناخاتمةنهايةفيالسماءالىيسوعيصعدلا-6

ألايحبهكانالذيللعلميذأرادأنهوبماالنمى.كاتبيحددهلامكانالىبطرس

.الزماننهايةفيوليستقريبةتبدوالعودةهذهقلا،عودتهيعتظرأنبليرافقه

لوقا:خاتمة

واليكمالسماء.الىيسوعصعودعلىصراحةينصلوقاانجيلوحده

يوحنا:خاتمةوتفاصيلهابطولهاتفوقالتيلخاتمتهملخصا

المجدليةمريموبي!نهن،الجليلمنيسوعمعجئناللواتيالنسوةوكان

كمفونظرنالقبرموضعالىيوسفيعبعن،يعقوبأمومردميو!ئا()اووحنة

حسباسترحنالبتوقيوأطيابا،حنوطاوأعددنفرجعنجده.وضع

الذيالحنوطحاملاتالقبرالىأتينالفجرأولالأسبرعأولفيثم.الوصية

لمولكنهنفدخلنالقبر،عنمدحرجأالحجرفوجدن.أناسومعهنأعددنه

ولكن،فخفنبراقةثيابعليهمارجلانلهنوتراءى.يسوعجسديجدن

.قامبلههناليى)نه؟الأمواتبينالحيعنتبحثنلماذا:لهنقالاالرجلين

فبدا،رأينبماوالآخرينعشردالأحوأخبرنالبقيةمعالثلاثالنساءفرجعت

هناكيرفلمالقبرالىأسرعبطرسأنغير.الهذيانمنضرباقرلهنللتلاميذ

)أحدهماالتلاميذمناثنينأنواتفق.يسوعجسدعلىكانتالتياللفائفسوى

وهماأورسليمبجوارقريةإلىاليومذلكفيذاهبينكاناكلعوباس(اسمه

وهحامعهمايمشيوراحيسوعمنهمافدنى.الصباحفيجرىمابشأنبتحاوران
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ودفنهوصلبهيسوعبقصةفأخبراهمطارحتهما،موضوععنوسألهما،يعرفاهلم

فقال.كلهذلكإزاءوحيرتهما،هناكلهنحدثوماالقبرالىالنسوةوذهاب

ينبغيكاناماالأنبباء،بهتكلمماجميعفيالقلوبوالبطيثاالغبيانأيهالهما:

بهتمسكاالقريةالىوصلواوعندما؟مجدهفيويدخلبهذايتالمالمسيحأن

كسرهئموباركهالخبزاخذالماثدةإلىمعهماجلسوعندمامعهما.ليدخل

إلىفعاداعنهما.توارىولكنهوعرفاهأعينهماانفتحتالحالوفيوناولهما،

يسوعقاملقديقولونوكانوامجتمعينوأصحابهمعشرالأحدفوجداأورسليم

هموفيما.الطريقفيلهماحدثمالهمفرويا،بطرسلسمعانوتراءى

وظنواوخافوافدهشوا.لكمسلام:وقالمنهمالوسطفييسوعظهريمكلموذ

اناإني،ورجلييديانظروا3مضطربينبالكمما:لهمفقال،روحأرأواانهم

ذلكوبعدلي.ترونكماولحمعظملهلي!الروحف!نوانظرواجسونيهو.

يديهرفعوهناك،يتبعونهوهمعنيابيتقريةإلىخرجثم.منهممراىعلىأكل

.19U(:)24السماءالىواصعدعنهمانفرديباركهمهووفيما.وباركهم

العالية:بالملاحظاتنخرجالنصلهذاقراءتنامن

ومعهنالأحدصباحفيجثنثمالقبرموضععرفناللو6ليالنسوةعددإن-ا

المجدليةمرلم:هنفقطمنهنثلاثأسماءالكاتبويذكرمحدد،غيرالحنوط

المجدليةمريم:اثنعانإنهنمعىانجيلفيوردبينما.وحنةيعفوبأمومرلم

القبر.إلىوحدهاالمجدليةمريمتأتىيوحناانجيلوفى.الأخرىومرلم

عندوحدها)المجدليةالنسوةأمامالأولىللمرةيسوعيعراءىلم-2

مريةيقصدانتلميذينأمامدهانمامئى(عندالأخرىومريموالمجدلية،يوحنا

ظهرذلكوبعد.مجهولوالاخركليوباسيدعىأحدهماأورشليمخارج

فيجميعهاتحصلالثلاثةالظهوراتوهذه.مجتمعينللتلاميذثملبطرس

فيورابعأورشليمفيظهوراتثلاثمقابلفيوذلك،ومحيطهاأورشليم

متتى.عندالجليلفيوثانأورضليمفيوظهوريوحنا،عندالجليل

وصولهمابعدإلالهماالأولظهورهفييسوععلىالتلميذانيتعرفلم-3

يوحناعندالمجدليةعليهتتعرفلممثلما،وكسرهالخبزتناولعندماالقريةإلىمعه

النص-لنايفسرهالمغرد!ةظاهرةوهنه.البستانيأنهوظنتلهاالأولظهورهفي
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هذالهمبدا،الفارغيسوعقبربشأنالتلاميذالنسوةاخبرتعندما-4

بنبوءةسابقايسمعوالمالتلاميذأنعلىأيضايدلوهذا.الهذيانمنضرباالقول

الثالث.اليومفيوقياممهموتهعنيسوع

ف!نيوحناعندأماالقبر،لرؤيةوحدهبطرسيهرعالخبرسماعبعد-5

متىأغفلبينما.الموضعإلىمعايهرعانالاصمالمغفلالآخروالتلميذبطرس

يسوعلرؤيةالجليلإلىمباشرةيتوجهونالتلاميذوجعلهذهالتأكدمحاولة

.هناك

صعودحادثةلوقابهاصاغالتيالطريقةخاصبثكلنظرنايلفت-6

الىواصعدعنهمانفرديباركهمهو"وفيما:قالعندماالسماءالىيسوع

علىوليستلاميذهعنخفيةفيجرىيسوعصعودأنيعنيوهذاالسماء".

وصفهمنأكثرلاهوتيةعقيدةهنايقررانماالانجيلكاتبوأن.منهممرأى

.مشهودةلحادثة

منالأخيرةعشرالإثنيالآياتالمقارنةهذهمنالآنحتىاسعبعدنالقد

لأنهاالسماء،إلىوصعودهيسوعظهوراتعنتتحدثوالتيمرق!،انج!يل

عندقصيرةوقفةمنبأسفلاذلكومع.الأصليمرقسنصفيموجودةغير

نصها:داليكم،الخاتمةهذه

قدكانالتيالمجدليةلمريمأولاظهراسبوعأولفيباكرأقامإوبعدما

ينوحونوهممعهكانراالذينوأخبرتهذهفذهبت،شياطينسبعةمنهاأخرج

به!ئهظهرذلكوبعدلصدموا.لمثظرلهومدحىأنهأولثكسمعفلما.ويبكون

الباقينوأخبراهذانوذهب.البريةإلىمنطلقينيمشيانوهمامنهملأثنينأخرى

المانهمعدمووبخمتكمونوهمعثرللأحدظهرأخيرأ.هذينولايصدقوافلم

إلىاذهبوا:لهموقال،مامقدنظروهالذينيصدقوالملأنهم،قلوبهموقساوة

لمومنخلصواعتمدامنمنكلها.للخليقةبالانجيلواكرزواأجمعالعالم

ويتكلمونباسميالثياطينيخرجون:المؤمنينتتغالاياتوهذه.يدنيؤمن

ويضعون،يضرهملامميعأ!ثئاسربواصان،حتاتيحملون،جديدةبالسنة

السماءإلىارتفعكلمهمبعدماالربانثم.فيبرأونالمرضىعلىأيديهم

91(.-16:9)مرقس"اللهيمينعنوجلس
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فالظهور.الثلاثالخاتماتميزتالتيوالحيويةالأصالةإلىالخاتمةهذهتفعقر

وصفهاوقديوحنا.عندالحالهوماعلىوحدهاللمجدليةكانليسوعالأول

لوقاإثربذلكمقتفيا،سياطينسبعةيسوعمنهااخرجالتيبأنهاالخاثمةهذهصاحب

فمأخوذ،البريةفييمشيانوهماالتلاميذمنلأثنينليسوعالثانيالظهورأما1-3.:8

وهمعشرللأحدالثالثالطهورفيا،مروكذلك.35-2413:لوقا)نجيلمن

نلاحظكما26(.02:يوحنامعأيضاقارن.37-24:36الوقاأورسليمفيمجعمعون

بالسنةويملمهم.02-2818:متىمنماخوذعشردللأحيسوعخطابأن

مأخوذالسماءإلىيسوعوصعود،4-ا2:الرسلاعمالسفرمنمأخوذجديدة

يصفلاهناالكاتبف!ن،اللهيمينعنجلىبأنهالقولعناما24.51:لوقامن

كاناذالأنهبعد.فيماراسخةصارتلاهوتيةفكرةيقرردانماوقعتكماالحادثة

الثه؟.يمينعنجالساراهفكيفالسماء،الىيصعديسوعشاهدقدأحد

عنالآننعرفصرنافقد.مرقس)نجيلخفاياعنثيءكلهذاليس

اليومالباحثونيدعوهكاترينا،سانتاديرنصمنأقدمالإنجيللهذانصوجود

هذهمنالثانيةالحلقةفيلهنتعرضسوفماوهذا.السريمرق!ب!نجيل

الدراسة.

ئكا!
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السريمرقسإنجيلى

الحبيبولغزالتلميذ

يوحناانجيلتفردعنتحدثنا،مرقسانجيلخفاياعنالسابقةدراستنافي

رسالتهحيثمنسواءولوقا،ومتىمرقسالمتشابهةالثلاثةالأناجيلعن

المسيحية.العقيدةلتثمكيلبالنسبةمهمةلأحداثروايتهحيثمنأماللاهوتية

لفتىاحيائهعنالمعروفةالقصةيوحنابهاانفردالتيالأحداثهذهأهمولعل

أسرةمنكانهذاولعازر.موتهعلىأيامأربعةمضيبعدلعازراسمهيحبهكان

مساقةعلىالزيعونجبلعلىالواقعةعنيابيتقريةفيواسعأبيحاتمتلكغنية

لهثابتينأختينمعيعيشوكان،أورضليممنالثرقإلىكيلومعراتثلاثة

الاثنيتلاميذهبصحبةزيارتهميسوعاعتادوقد.مريموالمانيةمرثاتدعىالأولى

يليفيما(وردهاالعىالعاليةالقصةمننفهمماعلى،عندهموالإقامةعشر

يوحنا:إنجيلعنملخصة

يتهددهالذيبالخطريسوعأصلأورشليمالأخيرةقبلمازيارتهخلال

معأقامحيثالأردنعبرالىونزلالمدينةفترك،لقتلهالساعيناليهودقبلمن

الأخمانإليهفأرسلت.قيهيعمدالمعمدانيوحناكانالذيالموضعفيتلاميذه

قالثم،يومينمكانهفييسوعفمكث.مريضنحبهالذيإنسيد،يا:تقولان

يسوعوصلفلماعنيا.بيتالىالتوجهعليهموانماتقدلعازرإنلتلاميذه

الىجاؤواقداليهودمنكثيرونوكان،أيامأربعةمنذدفنقدلعازرأنعلم

خرجتاتيسوعأنمرثاسمعتفلماأخيهما.عنليعزوهماومرثامريم

القريةخارجلاقتهوعندما،المعزينمعالبيتفيمريممكعتبينمالملاقاته

اللهمنتطلبماكلأنأعلملكننيأخى.يمتلمههناكنتلوسيديا:لهقالت

سرامريمودعتمضتمرثا)نثم.أخوكسيقوم:يسوعلهافقال،لاه.يعطيك

البيتفيكانمنوتبعها،فقامت.يدعوكوهوحضرقدالمعلمانلها:قاثلة

خرتيسوعرأتفلما.هناكلتبكيالقبرإلىذاهبةإنهامعتقدينالمعزينمن
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والذينتبكيراهافلمااخي.يمتلمهناكنتلوسديا:قائلةرجليهعند

سيدياقالوا:وضعمموه؟اين:وقالروحهاضطربتأيضايبكونمعهاجاؤوا

روحهفاضطربت.يحبهكانكمانظروا:اليهودفقال.يسوعفبكىوانظر.تعال

لهققالت.مدخلهيسدالذيالحجريرفعواأنلهموقالالقبرمنوتقدمثانية

الفه.مجدترينامتتان:يسوعفأجابها.أيامأربعةلهلأنأئعنقد،سيديامرثا:

لي.سمعتلأنكاشكركالأبأيها:وقالالسماءإلىيسوعونظرالحجرفرقعوا

الواقفالجمعأجلمنهذاقلتولكن،حينكلفيليتسمعإنكعلمتوأنا

خارجأ.هليملعازر:عظيمبصوتوصرخهذاقال.أرسلتنيقدأنكليؤمنوا

ودعوهحلوهلهمفقالبمعنديل.ملفوفووجههبأقمطةمربوطوهوالميتفخرج

.(11:)يوحنا.يذهب

والفريسسنالكهنةسعيلأنالبريةفيوتلاميذهيسوعاعتزلذلكبعد

معجزةبسببالناسمنكبيرعددبهامنأنبعدلقتلهوتامروااستدقدلقتله

وكانعشاءالهفصنعواعنيابيتالىعادأيامبستةالفصحوقبللعازر.ميامة

مريمأخذتذلكعند.تخدممرثاوكانت،المائدةالىمعهالمتكئينأحدلعازر

قدميودهنتالثمنغاليخالصناردينعطرمن3غ()=ههمنافيهازجاجة

بعد3(.-ا12:)يوحناالطيببراثحةالبيتفامتلأبشعرهامسحتهثميسوع

الأخيرةالعاصفةالأحداثخلاليظهرولايوحناإنجيلمنلعازريختفيذلك

)ذاللنظرملفتأمروهذا.الصلبواقعةحاضرانجدهولا،يسوعحياةفي

بينهما.جمعتالتيالعميقةالمحبةتلكالاعتباربعينأخذنا

للعهدالحصيفالقارئعلىبقوةنفسهيطرحالذيالسؤالانعلى

،يسوعمعجزاتقمةتمثللعازر)حياءمعجزةكانت)ذا:التاليهوالجديد

انجيلانفردفلماذا،الآبقبلمنمرسلأنهعلىالساطعالبرهانبمثابةوتعتبر

الأناجيل؟بقيةعنهاوسكتتبروايتهايوحنا

الباحثاكعشفعندما،5891عامحتىمقنعجواببلاالسؤالهذابقي

إلىكم02مسافةعلىالواقعسابامارديرأرشيفبقايافيسميثمورتون

اليونانيةباللغةمكنوبةرسالةعننسخة،القدسمدينةمنالشرقيالجنوب

القرنأواخرفىنشطالذي،الاسكندرافيكليمنتالمعروفاللاهوتيوجهها
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منعددعلىفيهايجيبهتيودور،يدعىفلسطينيف!الى،الميلاديالثاني

قيذكرهايردلماحداثايسردلمرقسسري)نجيلوجودبخصوصالأسئلة

نسبةالكاربوكريتيينباسممعروفةغنوصيةطائفةتستخدمه،المتداولالانجيل

ايأولالقرنمطلعخلالالاسكندريةفيلظالذي،كاربوكريتوسمعلمهمالى

تسددلم)ذاالاخسادفيالتناسخدورةمنتنعتقلنالروح)نوقال،الميلادي

وقدمنها.الج!نسيةلاسيما،الحياةملذاتبكلالتمتعطريقعنالعالملهذادينها

مقؤىكلافضمن.وملصقةمطويةالرسالةهذهعلىسميثمورتونعثر

المشهورين.غرالكنيسةاباءأحدوضعهعشرالسابعالقرنفيمطبوعلكتاب

لصقطريقعنالجديدةالكتبأغلفةيصنعونالأيامتلكفيالديررهبانوكان

الورقلندرةنظرا،قديمةمخطوطاتمنالممبقيةالسائبةالأوراقمنعدد

أكدواالذينالاختصاصيينمنعددعلىالرسالةسميثعرضوقد.لديهم

المميز)1(.كليمنتوأسلوبلغةمعالنصوأسلوبلغةوتطابقأصالتها

السؤالعلىالجوابجاءنا،كليمنترسالةلنصسميثلربعد

القرنفيمعداولأكانلمرقىسريانجلوجودالىتشيرفالرسالة.المطروح

فيميتلفتىيسوعاحياءفصةتردالسريالانجيلهذاوفي.الميلاديالعاني

للفمىيسوعاحياءقصةمععناصرهامعظمفيلثركوهيعنيا،بيتقرية

الأمواتببنمنأقامهالذيوالفنىيسوعبينطقسيةبخلوةنشهيولكنها،لعازر

يقىاناليهوتوسلصحوتهبعديسوعالفتىأحبفلقديوحنا.انجيلفيتردلم

وقضى،العاريجسدهعلىالكتانمنمئزرأيرتديوهومساءاجاءهثممعه.

بأسراراعارفا1يجعلهأنشأنهمنمعينتنسيبيطقسممارسةفيالليلةالاثنان

التعميديتضمنكانالطقسهذاأنوالترجيح.النصتعبيرحدعلىالثه"ملكوت

منسنلاحظوكما.للفتىالمسبقالاستعدادذلكمنيبدوماعلىبالماء،

عنتغاضيهجانبإلىيوحنا،ف!ن،كليمنتلرسالةادناهساقدمهاالتيترجمتي

صاحبوضعهالذيالكتابراجع،فيهالاختصاصينواراها!ثافهناملاباتحرل)1(

:السريمرقىب!نجيلالمتعلقةالنواحيكلفيهوعالجا!تثات

Dawn!مطنلقاوو+.5002 Horseحا!ل!م!Morton Smith, The Secret-
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مرقسقصةعلىالتعديلاتمنعدداأدخلمد،الطرفينبينالطقسيةالخلوة

يتبناها.أنقبلعهدأالأقدم

عنومضمونهرسالتهفيالأبعدوهوالقصةيوحنا)نجيلتبنىلماذاولكن

لهمارئيسيأمصدرامرقساعتبرااللذانولوقامتىرفضهابينما،مرقسإنجيل

ولوقامتىدافعانهيأراهاكماالمسالةإن؟الماضيةالحلقةفيأثبتناماعلى

قبولهاإلىبيوحناحداالذينفسهالدافعهو،للفتىيسوعاحياءقصةرقضإلى

بينالطقسيةللخلوةالدينفيالمشدئينفهمسوءمنخوفهماأيتعديلها،بعد

نإقالعندماالمبعدئينهؤلاءإلىرسالتهفيكليمنتأساروقد.والفتىيسوع

يسوعسيرةعلىيحتويالناسفيبعهظاهريالأول؟إنجيلينأعدقدمرق!

باطنيروحانيوالثاني،الدينفيالمبتدثينالىموجهوهو،وأقوالهوأعماله

أنهذلكإلىيضاف.اسرارهفيوغاصواالدينخفايافيتعمقوامنإلىموجه

إلىالمريدينبيدتأخذأنشانهامنيدونها،لمسرانيةتقاليديسوععنتلقى

نقولأنيمكنلابأننا،لسائلهكليمنتيقولولهذا،.الحقيقةأقداسقدس

الذيالهراطقةالكاربوكريتيين"ىمواجهةفيوعلينا،الناسلكلالحقيقيةالأسياء

ننكران،الخليعةممارساتهمتبريرأجلمنالسريهرق!ىإنجيلعلىيعتمدون

الانجيل.هذاكاتبهومرقسأنالقسمتحت

سميث:مورتونعنترجمتيمنوهوللرسالةالكاملالنص!اليكم

همفهؤلاء.النجسةالكاربوكريتيينتعاليمعلىبردكحسنافعلتالقد1

عنيصدونالذين،المقدسالكتابنبوءاتإليهمأسارتممنالتائهةالكواكب

الجسديةللخطاياالسحيقالغورنحووجوههمويولونللوصايا،الضيقالطريق

بسبلمعرفةإلاليستالتي،المعرفةبامتلاكبافتخارهمانهم.الشهوانية

فيوهم.السفليالظلمةعالمفيالتهلكةالىبأنفسهميلقونانما،الشيطان

هؤلاءمثل.وسهواتهملرغباتهمعبيدايقعونانماالحريةالىالوصولادعائهم

راجع:،كاربوكرشتعاليمفيللتوسع)2(

648-646..ston,the Other Bible, Harper, New York,,8491 PP!كعاكلة.*
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صحيحاسيئأيقولونحينوحتى.الممكنةالوسائلبكلمقاومتهمينبغيالناس

هيالحقيقمةالأشياءكلليسلأنه،يوافقهمألاالحقيقةيحبمنعلىف!ن

مفضلةتكونأنالانسانيةالآراءتراهاماوفقالحقيقةعلىينبغيولا،حقيقة

.الايمانبحسبالحقيقةعلى

دونالذيمرض)نجيلبخصوصيروونهاالتيبالأسياءيتعلق"وفيما

جزءعلىيحتويالآخروبعضهاوتفصيلا،جملةمزوربعضهاف!ن،الهيب!لهام

تمتزجعندماالحقيقيةالأسياءلأن،محرفبشكلمنقولولكنهالحقيقةمن

طعمه.يفقدالملححتىف!نه،المثليقولماوعلىتتحرف.ف!نهابالاختلاقات

قامروما،فيمقيمأكانعندماالرسوللبطرسمرقسمرافقةاخلال1

إلىأيضايشرلممعلماجميعا،يذكرهالمولكنهيسوعأعمالعننصبكعابة

طورفيهممنللمانلتدعيممناسباراهمامنهااخعاروانما،السريةتعاليمه

نوطاتهمعهجالباالاسكندريةإلىمرقسجاءبطرساستثهدوعندما.التعلم

للتمعنمناسباوجدهماالسابقكتابهالىنقلومنها،لبطرصالعيوتلكالخاصة

الدين.فيكمالهمإلىالساعينأجلمنروحانياإنجيلاووضع،المعرفةفي

يدونولمبها،النطقيجبلاالتيالأث!ياءعنيكشفلمذلكمعولكنه

سابقأ.أوردهاالتيتلكإلىجديدةقصصاأضافصانماللسيد،التأويليةالتعاليم

سأنهامنوالعي،الدينأسرارفيمتضلعاباعتبارهمدلولاتهايعرفأموالاوذكر

سبعة.حجبوراءالمخفيةالحقيقةأقداسقدسإلىمستمعهابيدتأخذأن

فيبقيحيثالاسكندريةكنيسةلدىهذامؤئفهعأوالمنيةحضرتهوعندما

.الكبرىالأسرارالىتقديمهمجرىالذينأولعكإلاعليهيطلعلاحريزحرز

تدميرأجلمنوسائلدومايبتكرونالحمقىالشيتاطينأنبما!ولكن

كنيسةقسسأحديستميلواأنللكاربوكريتنزينوافقد،البشريالجنس

السريالاقجيلمننسخةعلىلهمفحصل،معهمالعملأجلمنالاسكندرية

فيهالطاهرةالكلماتمزجوأنهكما،والشهوانيةالتجديفيةآرائهوفقلهموفسره

تعاليمهم.الكاربوكريتيوناستمدالمزيجهذاومننجة.بأكاذيب

عندماأمامهميصمدانالمرءعلىسابقا،ألمحتوكماهنا،امن1
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ولومرقستأليفمنهوالسريمرقسانجيلانوينكر،تحربفاتهميعرضون

.الناسلكلتقالألايجبالحقيقيةالأسياءانذلك.القسمتحتذلككان

11،حما!حهخلالمنالأحمقأجب11:سل!مانخلالمنالربحكمهقال!ولهذا

ليسالذيمنايؤخذ1ايضأ:وقالت.للعميانيعرضألايجبالحقيقةنور)نأي

مناستنرناالنور،ابناءنحنولكننا".الظلامفييعمهالأحمقعو"115عند

الأشياءوكل،الحريةهنالكالربروحوحيثما،الربروحبفجرالأعالي

للطاهر.بالنسبةطاهرة

إلي،بهاتوجهتالتيأسئلتكعلى)جابتكفيأترددلنف!ننيولذلك11

فبعدنفسها.السريمرفس)نجيلكلماتخلالمنالافتراءاتبذلكداحضا

الطريقفيوكانوا3211(الآية15الأصحاح،يديكبينالذيالانجيل)فيقوله

فإن،(34)الأية"يقومالثالثاليوم"وفى:قولهنهايةالى"أورشليمالىصعودا

فكلمة:كلمةلكأوردهاالتيالتاليةالمادةيضيفالسريالانجيل

وسجدتأخوهاماتهناكامرأةإليهفحضرت،عنيابيتإلىجاؤوااثم1

ومضىغضبيسوعولكنالتلاميذ.فانتهرها.ارحمنيداودابنيا:قائلةأمامه

القبرداخلمنندتاقترابهولدىفيه.دفنالذيالقبرحيثالبستانالىمعها

إلىلفورهودخلالقبرمدخلعنالحجرودحرجيسوعفدنا.عظيمةصيحة

وتوسلأحبهالفتىراهولما.بيدهممسكاوأقامهإليهذراعهفمدالفتىكانحيث

غنيأ.كانلأنهالفتىبيتالىتوجهواالقبرمنخروجهماوبعد.معهالبقاءإليه

وهوالفتىإليهجاءالمساءوفي.فعلهعليهيتوجبمايسوعلقنهأيامستةوبعد

يسوعلأن،الليلةتلكفيمعهوبقيالعاريجسدهعلىالكتانمنمتزرأيرتدي

+.الأردنمنالأخرىالجهةالىعادقاموعندما.اللهملكوتأسراريعلمهكان

إليهوتقدم35(:الأية-لديكم)المعروفالنصيتابع،المقطعهذا"بعد

جملة:ولكن.45(الأية)فيالمقطعاخرإلىوذلك...زبديابناويوحنايعقوب

غير،بخصوصهاإليكتبتالتيالأسياءوكلعار"رجلالىعابىرجل11

مرقسإنجيليضيفأريحا.إلىوجاءوا:46(الآية)فيقولهوبعد.موجودة

وأمه،،يسوعأحبهالذيالفتىأختوكانت:ققطالكلماتهذهالسري
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التيالأشياءبقيةأما.بهميجتمعلميسوعولكنهناكموجودين،وسالومة

معينسجمالذيالحقيقيالشرحهوهذاالتزوير.قبيلمنفهيبشأنهاليكتبت

ا)ى.االحقةالفلسفة

!)نجيلالسريمرضانجيلفيللفتىيسوعاحياءقصةنصمقارنةمن

لنايذكرلاالسريفالانجيل.القصتينبينالاختلافنقاطمنعددانجديوحنا،

أختعنيتحدثالسريوالانجيللعازر.يوحناانجيليسميهبينماالفتىاسم

مرثا)حداهماأختينعنيوحناإنجيليتحدثب!ينمايسميها،أندونواحدة

وهذاداود+،ابنب"ياالسريالانجيلفي.يسوعالأختتدعو.مريموالأخرى

تدعوهبينما،الازائيةالأناجيلوبقيةمرقسانجيللاهوتمعينسجماللقب

ويدحرجيسوعيتقدمالسريالانجيلفيسيدا".ب"يايوحناإنجيلفيالأختان

دحرجةحولهممنقيطلبيوحناانجيلفيأماالقبر،مدخلعنبنفسهالحجر

لأنالمعجزةفعلالقبرمنيسوعلاقعرابيكونالسريالأنجيلفيالحجر.

للفتىيدهويمديسوعيدخلثم،عاليةصيحةعنهوتصدريصحوالفتى

لعازر:عالبصوتويهتفخارجايقفيسوعف!نيوحناإنجيلفيأما؟وينهضه

الاختلافاتهذهمنالرغمعلىولكن.بالأقمطةمربوطوهوالفتىفيخرج.هلم

مسرحأننجدالروايتينكلاففي.تنويعينخلالمنرويتواحدةقصةأمامفإننا

وهنالك،الأردننهرمنقادمايسوعالبهاوصلالتيعنيابيتقريةهوالحدث

بانبعاثالحدثيشهيثم،يحييهانيسوعورجتجاءتأخوهاماتامرأة

القبر.منالفتى

لقصةحذفهمنالرغمعلىالمتداولعرقى)نجيلأنللنظرالملفتومن

الىاخرمكانقييشيرف!نه،ليليطقسمنذلكتلىوماللفتىيسوعإحياء

علىالقبضمشهدفيوذلكعريهعلىمثزرأيرتدييسوعمعشابوجود

جبلفيعنيابيتقريةعنكثيرايبعدلاالذيجتسمانيبستانفييسوع

لابساشاب.اوتبعه:الحدثسياقعنالخارجةالجملةهذهنقرأحعث،الزيتون

16-13.(3 Morton Smith, op. cit,PP)
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الإزارفترك(يسوععلىللقبضجاءوا)الذينالشبانفأمسكهعريهعلىإزارا

الأنجيل:كاتبيتابماخرتفصيلأيوبدون.51(14:)مرقسعاريا"وهرب

..الخ".الكهنةرئيسدارالىبيسوع"ومضوا

بقيةعنفعلالعازرغابهلهو:الآننفسهيطرحالذيالمهموالسؤال

الجديد؟العهدكعابفيالباحثونتوهمكماالانجيلأحداث

السريمرق!)نجيلفيللشابيسوعاحياءحادثةإلىالقهقرىعدناإذا

أحبهالذي!التلميذللقبمعاتؤسسانالقصتيناننجديوحنا،إنجيلوفي

إلىترسلانالأختينأننجديوحناروايةففيلعازر.إلىالأسارةفي"يسوع

لعازرالىإسارةفيوذلكمريض!،تحبهالذيذاهوسيداياا:قائلعينيسوع

المؤلف:يقولالسريمرقس)نجيلمنالعانيةالشذرةوفي.اسمهذكردون

وسالومةوأمهيسوعأحبهالذيالفتىأختوكانتأريحا.إلىوجاءوا11

مشهدففي.اللقبهذاتحتظهورهالفتىهذايتابعذلكبعد".هناكموجودين

..سيسلمنيمنكمواحداإنلكمأقولالحق11:لتلاميذهيسوعقالالأخيرالعشاء

سمعاناليهفأومأ.يحبهيسوعكانتلاميذهمنواحديسوعحضنفيمتكعأوكان

وقاليسوعصدرعلىذاكفاتكأعنه.قالالذييكونأنعسىمنيسالأنبطرس

.25(-15:21)يوحنا113هومنسيديا:له

والعلميذبطرسسمعانولكنالتلاميذ،تفرقيسوععلالقبضوبعد

الأخروالتلميذبطرسسمعان+وكان:بعدعنتبعاهيسوعيحبهالذيالآخر

إلىيسوعمعفدخل،الكهنةرئي!عندمعروفاالتلميذذلكوكان.يسوعيتبعان

التلميذفخرج.البابعندخارجاوامفافكانبطرسوأما،الكهنةرئيسدار

ا"بطرسفادخلالبوابةوكلمالكهنةرئيىعندمعروفاكانالذيالآخر

16(.-ا18:5)يوحنا

معواقفأوحدهالمحبوبالتلميذكانالصليبعلىيسعرفعوعندما

عندواقفاتوكانت11:مخعبئينالتلاميذبقيةكانبينماالصليبتحتالنساء

فرأى.المجدليةومريمكلوبا،زوجةمريمأمهوأخت،مرلمامهيسوعصليب

ثم.ابنكهذاالمرأةأيتها:لأمهفقال.إليهالحبيبالتلميذجانبهادالىأمهيسوع
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عن.25-91:27)يوحنااالساعةتلكمنبيتهالىفأخذهاأمك.هذهللتلميذ:قال

القبرالىالأسبوعأولفيالمجدليةمرلمجاءتوعندما(.الكاثوليكيةالترجمة

بطرسسمعانالىوجاءت11ركضتالقبر،عنمرفوعاالحجرونظرتباكرا

القبرمنالسيدأخذوا:لهماوقالتيحبهيسوعكانالذيالآخرالعلميذلالى

اخربعدتلاميذهيسوعتركوعندما.1-2(02:)يوحنا"وضعوهأيننعلمولسنا

الذيالتلميذافرأى:بطرسالتفت،يتبعهأنل!بطرسوقالميامتهعقبلهظهور

أثناءفييسوعصدرعلىهالالذيذاكخلفهما،يسيريسوعيحبهكان

الىصريحةب!شارةيوحناانجيلنصيختتمالمقطعهذانهايةوفيالخ"العشاء...

بهذا،لهدالذيالعلميذهواهذا1:نفسهالمحبوبالتلميذهوالانجيلكاتبأن

21(.)يوحنا:حق"سهادتهأنونعلمهذا.وكتب

فيالكيسةقبلمنرسميأالمقبولةالأربعةالأناجيل)قرارجرىعندما

زبديابنيوحناالتلميذالىالرابعالانجيلوعزي،الميلاديالثانيالقرنأواخر

علىالساثدالعرفجرى،المفترضينأصحابهاالىالأناجيلبقيةعزيتمعلما

باعتبارهزبديابنيوحناالتلميذوبينيسوعأحبهالذيالتلميذبينالمطابقة

قيصراحةيردلميوحنااسمأنفيتكمنالمشكلةولكن.الرابعالإنجيلمؤلف

ذكردونزبديابنيالىعابرة)شارةعداوذلك،الرابعالإنجيلمنموضعأي

التلميذاما.(212:)يوحناأخوهوشقوبيوحنانعرفماعلىوهمااسميهما

فيعابع،الأولىللمرةلعازرعلىأطلقالذياللقبوهو"،يسوعأحبهالذي11

مؤلفأنهالخاتمةمننفهمثم،اللقبهذاتحتيسوعجانبالىظهوره

يوحنا3لإنجيلالحقيقيالمؤلفهوفمن.الرابعالإنجيل

مالاحظواقدالجديدالعهدفيالباحثينمنعددهنالكالحقيقةفي

ذكرهيتكررالذييسوعأحبهالذيالغامضوالتلميذلعازربينصلةمنلاحظته

الراسخةالتقاليدعنللخروجمستعدينيكونوالمولكنهم،الرابعالانجيلفي

لعازرأنمفادهبرأىفخرجوا،زبديابنيوحناالىالرابعالانجحللعزوالني

جرش،ثمومن.زبديابنليوحنااخراسمالواقعفيهويسوعأحياهالذي

علىالمعتمدالنقدأماميصمدلاالمفسيرهذاولكن.الشخصيتينبينالمطابقة

ا،سباب:داليكمنفسها.الجديدالعهدنصوص
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فينتصيلعازرأما،جليليةاسرةالىزبديابناويعقوبيوحناينتمي-ا

أورسليمية.أسرةإلى

ومريم.مرثاهمااختينبلللعازرأخوجودعننعرفلا-2

بعدتبعاثم،بالجليلطبريةبحيرةفيسمكصياديوأخوهيوحناكان-3

بصحبةامهمامعالمشاهدبعضفييظهرانوهما،وترحالهحلهفييسوعذلك

منمقربةعلىكبيربيتفيمستقرافكانلعازرأما.02(02:متى)راجعيسوع

ولعل.أيامعدةفيهليبيتواوتلامذتهليسوعيتسعبحيثالسعةمنكانالعاصمة

ولافناثه.فيالصخرمنمنحوتفخمقبروجودالبيتهذاأهلثراءدلائلمن

الكبرىالأختنت1j،متوفاةأنهايبدوالتيللعازرأموجودعنالنصيحدثنا

.المنزللشؤونالمدبرةهيمرثا

لاعليهالقبضعقببطرسمعيسوعتبعالذيالآخرالتلميذ-)ن4

لأن،الحالالمتواضعالسمكصياديوحنايكونأنالأحوالمنحالبأييمكن

منلبطرستوسطالذيوهو،الكهنةرثشىقبلمنمعروفاكانالملميذهذا

التلميذبهاتمتعالعيالخاصةالحظوةهذه.الكهنةرئيسبيتإلىالدخولأجل

التيهي،الغنيهأسرتهمعطيبةعلاقةعلىكانأنهيبدوالذيالكهنةرثي!عند

منخوفدونالصلبعمليةيشهدأنيسوعأحبهالذيللعلميذشفعت

واختبؤوا.يسوعأصحاببقيةفيهتفرقالذيالوقتفي،الاععقال

إلىأتوصل،المنطقيةغايةفيأجدهاالتيالمقدماتهذهعلىاعتمادا

يوحناوليسالرابعالانجيلمؤلفهولعازرالمحبوبالتلميذأنمفادهانتيجة

المؤلفذلكعلىحياتهأواخرفيذكرياتهيمليكانأنهاو،زبديابن

لاحق.بحثفيفيهانتوسعسوفمسألةوهذه.المجهول

ئ!!!
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لنساءوايسو6

لجدليةامر3لغز

يسوعحياةفيللنساءدورايلحظلاالجديدالعهدكتابقارئيكاد

اختارهمالذينعشرالإثيالرسلمعدوماتجريكانتفحواراته،التبشيرية

ولكن.اليهمالدوامعلىموجهةكانتوتعاليمه،وترحالهحلهفيلمرافقته

المهمدورهنعنتكثعفوهناكهناعابرةإشاراتلناتركوا،الأناجيلمؤلفي

الذيللمعلموالمعنويالماديالدعمتقديمفيوتفانيهن،الجديدةالدعوةفي

الجلجلةإلىالجليلمنالآلامطريقعلىوراءهوسرنبيوتهناجلهمنتركن

.الأمواتبينمنقيامعهعلىالثمهودأولبينهنمنوكانومخد،صلبحيث

فيللنساءالقويالحضورالىنظرناتلفتالع!الغامضةالاشاراتهذه

غايةفيحقمةعلىتطلعنا،الإنجيليونلناقدمهكماالذكوريالمحيطذلك

عددمنأكثركانربماالمقربةيسوعبطانةفيالنساءعددأنوهيالأهمية

منيأتيكانمعلمهامحالمرتحلة-المجموعةلهذهالماليالدعموأن،الرجال

وسرنالعيشرغدمنفيهكقماتركناللواقيالمقتدراتالنسوةأولئكبعض

إثروعلى11:لوماإنجيلفيوردماالاساراتهذهأهممنولعل.يسوعوراء

عشر،الإثناومعه،اللهبملكوتويبشريكرزوالقرىالمدنفييسيركانذلك

مرلموهن،والأمراضال!ث!ريرةايأرواحمنشفاهناللواتيالنساءوبعض

بعضفييوتا)أووحنة،شياطينسبعةمنهاأخرجالتيبالمجدليةالمعروفة

كنكثيراتوغيرهن،وسوسنة،هيرودوسوكيلخوزيامرأة(الترجمات

3(.-ا8:الوقا..أموالهنمنيخدمنه

عددوجودعلىلوقاعنديسوعتلميذاتالىالمقمضبةالاشارةهذهتدلنا

معاشلتمويلالأساسيالمصدروأن،المقربةيسوعبطانةفيالنساءمنكبير

فييحفظالمالهذاكانوقد.النسوةهؤلاءأموالمنكانوتلاميذهيسوع
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إنجيلمننفهمماعلى،الأسخريوطييهوذاالعلميذمعهيحملهخاصصندوق

ثلاثةسوىالنسوةهؤلاءأسماءمنلنايذكرلملوقاولكن.6-2:14يوحنا

وسوسنة.هيرودوسوكيلخوزيامرأةحنة()أوويوئا،المجدليةمريم:هن

الجليل،ملكانتيباسهيرودوسوكيلزوجةبأنهاليوتالوقاتعريفلناويكشف

سرائحمنكنالتلميذاتهؤلاءمنالعديدأنوهيالأهميةغايةفيحققة

حياةطبيعةدعمعلىقادراتهذاالمتميزموقعهنمنوكن،ميسورةاجتماعية

مناثنتينف!نبعدفيماسنرىوكما.ولجماعتهلهيسوعاختارهاالتيالترحال

تعودانسوفويونا،المجدليةمريموهمالوقا،ذكرهناللواتيالنسوةهؤلاء

سوسنةوهيالثالثةأما،يسوعحياةمنالأخيرالأسبوعأحداثفيالظهورالى

أحدياتيولا،تماماتختفيفسوف(الأوروبيةاللغاتفيتدعىكماسوزان)أو

نفسه.لوقافيهمبماذكرهاعلىالانجيليينمن

ناءوجودإلىلوماأوردهاالتيوالمقتضبةالوحيدةالاشارةهذهبعد

النسوةهؤلاءعنالأربعةالأناجيلتصمت،يسوعبطانةفيالبدايةمنذكعيرات

وسوقهيسوععلىالقبضفبعد.ودفنهوصلبهيسوعمحاكمةأحداثالىوصولأ

منخوفاواختبؤواالتلاميذوبميةعرالإثناالرسلعنهانفض،المحاكمةالى

إلىذلكبعدرافمنهاللوأ-لىالنساءالاالمحاكمهإلىلصحبهولم،الاععمال

هذاحتىالنساءبوجوديعترتلمالذيمعى)نجيلفينقرأ.الصلبموضع

قدكنومنبعيدمنينظرنكئيراتنساءهناكوكانت11:يليماالمعاخرالوقت

يعقوبأمومرلم،المجدليةمريموبينهنيخدمنه.الجليلمنيسوعتبعن

هماهناالمذكورانزبديوابنا.56(-2755:)مثى"زبديابنىوأم،ويوسي

أما(.0ةمتى)راجعمتىعندالرسلقائمةفيذكرهماالواردويوحنايعقوب

عنلهتمييزأبالصغيرهذايعقوبويلقب.حلفيابنافهماويوصييعقوب

ابنيأماسملنايذكرلامتىأنمنالرغموعلى.زبديابنالكبيريعقوب

لنايقدمالذيمرقسلأن،سالومةاسمهايكونأنالمرجحأنالا،زبدي

":زبديابني"أممعىفيهقالالذيالموضعفيااسالومة1يقولنفسهاالقائمة

يعقوبأمومريم،المجدليةمرلمبعنهنبعيدمني!نظرننساءأيضأوكانت11
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منيذكروجدناهلوقاالىجئناف!ذا.04(:15)مرمسوسالومة*،ويوسيالصغير

المجدلية،صلم:هن،ثلاثةالصلبحضرناللواتيالكثيراتالنساءأسماء

0(15الويعقوب(مومريمويونا، U24:لناقدمهاالتيقاثمتهعلىحافظأنهأي

.يعقوبأمبمريمسوسنةاسعبدالمعانجيلهبدايةفي

قائمةلنافيقدم،الإنجيليينبقيةعنالتفردفيعادتهوعلىيوحنا،اما

عندواقفاتوكانت11:المجدليةباسمالاالإنجيليينقوائمبقيةمعتشتركلا

25(.:91)يوحنااالمجدليةومرلم،كلوبازوجةأمهواخت،أمهيسوعصليب

الانجيليين.بقيةقوائمفيتردالمنسائيتينشخصيتينعلىالقاثمةهذهتحتوي

يسوعحياةخلالالانجيليينجميععنغائبةكانتالتييسوعامأولافلدينا

ابنباعتبارهبعسوعالتعريفمعرضفيعرضأالاذكرهايردولم،التبشيرية

الاشارةجرتكما،3(-61:ومرقس56-1355:)مئىمريمتدعىامرأة

وهوتطلبهأسرتهجاءتعندمااسحهاذكردونيسوعامأنهاعلىاليها

11يكلموكأنطالبينخارجاواقفونوأخوتكأمكذااهو1:التعليمفيمنشغل

عندأما2(.ا-8:91ولرقا35_351:مرقسمعمارن.12:46_05)متى

فيوذلكالعبشيريةيسوعحياةمطلعفيواحدةمرةذكرهاوردفقديوحنا

دونولكن،خمرالىالماءتحويلمعجزةيسوعاجترحعندماقاناعرس

مأوكانتالجليلمانافيعرسكانالثالثاليوموفي01اسمها:الىالإشارة

الأحداثمسرحعنمريمتغيبذلكوبعد2()يوحنا:الخ"...هناكيسوع

نجدهاأنالغريبفمنولذلك.يسوعبطانةبينذكرعلىلهانععرولائماما

أيضأ.مريماسمهاقبلمنبهانسمعلملهاأختومعهاالصيبتحتفجأة

الأيةوانالنسخفيخطأوجودالباحثينبعضاقترحفقدالمفارقةهذهولحل

أمه،:يسوعصليبعندواقفات"!كانتتقرا:أنيجبأ9الإصحاحمن25

أربعلدينايكونوبذلكا.المجدليةومرلمكلوبا،زوجةومريم،امهوأخت

المريمهذهإليهتنسبالذيكلوباالمدعوعنأما.ثلاثةعنعوضانساء

يسوعتلاميذمنباعتبارهالأناجيلفيواحدةمرةالااسمهيردفلم،الأخرى

18(.-2413:لوقا)راجعبخصوصهتفصيلاتأي)عطاءودون
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علىالشهودأولكنالصلبواقعةحضرن6لياللوالنسوةهؤلاءبعض

ففي.المسيحيةالعقيدةفيالرئيسيالحدثوهي،الأمواتبينمنيسوعقيامة

مأومرلمالمجدليةمريمأمامقيامتهبعدالأولىللمرةيسوعيتراءىمثىانجيل

ومريمويوئاالمجدليةلمرلميتراءىلوقا)نجيلوفي.28()متىويوسييعقوب

وحدهاللمجدليةيتراءىيوحناانجيلوفي24(.الوقامعهنوالباقياتيعقوبأم

16(.)مرقىمرقمى)نجيلفيالأمروكذلك02(،)يوحنا

نجد،الأربعةالإنجيليينهؤلاءلنايقدمهاالتيالأسماءقوائمجميعفي

سيءعلىدلإنوهذا.المجدليةمريمهومشتركاقاسمااختلافهاعلىبينها

الغامضه؟المرأةهذههيفمن.يسوعلدىالخاصةومكانتهاالبالغةأهميتهافعلى

شخصيتينعلىالضوءيإلقاءنتوقفسوفالموضوعهذافيالدخولقبل

قريةمنومرثامريمالأختانوهما،العبئعيريةيسوعمسيرةآخرفيبرزتانمائيتين

أورشليم.منكيلومتراتثلاثةمسافةعلىالزيتونجبلمنطقةفيعنيابيت

شرعأنفبعدلوقا.إنجيلفيالأولىللمرةمرلموأختهامرثاعلىنتعرف

هم*فيمااسمها:المؤلفلنايذكرلاقريةدخلأورشليمإلىرحلتهفييسوع

تدعىأختلهذهوكانتمرثا.اسمهاامراةبيتهافيفأضافتهقريةدخلساثرون

فكانتمرثاوأما.كلامهتسمعوكانتيسوعقدميعندجلستالتيمرلم.

تعركنيأنتباليأما.ربيا:وقالتقأقبلت،الضيافةمنكعيرةبأمورمشغولة

مرثا،مرثا،لها:وقاليسوعفأجاب.تساعدنيأنلهافقل؟وحديأخدمأختي

فقدواحد.إلىالحاجةولكن،كعيرةأمورلأجلوتضطربينتهتمينأنت

.42(-0138:وفال)منها*بننزعلنالذيالصالحالنصيبمرلماخعارت

أفهمانعرفحيثيوحنا،إنجيلفيمرتينومريممرثانقابلذلكبعد

منالبيتوكانعنيا،بيتتدعىقريةفيكبيربيتفيلعازرأخيهمامعتسكنان

يسوعأنالمؤكدومنوتلامذه.يسوعوضيافةلاقامةيتسعبحيثوالثراءالعة

فيلنايقوليوحناإنجيلمؤلفلأنمرارا،فيهواستراحالبيتهذاقصدقد

بعدلعازرأخاهماأحياعندماومرثا،لمرلميسوعزيارةعنالأولخبرهسياق

هذهعرضناوقدولعازر.وأختهامرثايحبكانيسوعأن،أيامباربعةموته

.11يوحنا:إنجيلفيموضعهافيفلتراجع،السابقةمقالتنافيبالتفصيلالقصة
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يهفاالذيهوعنيالبيتيسوعزيارةعنديوحنايوردهالذيالثانيالخبر

الذىلعازركانحيثعنيابيتالىيسوعاتىأيامبستةالفصحقبلاثم1هنا:

فكانلعازروأماتخدممرثاوكانتعشاءا،هناكلهفصنعوا.الامواتمنأقامه

طيبمن(غرامللاثمئةيشمعوهوحقا.)أومنامرلمقأخذتمعه.المعكئينأحد

فامتلأبشعرها،قدميهومسحتيسوعقدميودهنتالثمنكعيرخالصناردين

الأسخريوطيسمعانيهوذاوهوتلاممذهمنواحدفقال.الطيبرائحةمنالبيت

قالللفقراءأويعطىديناربعلاثمعةالطيبهذ!يبعلملماذا:يسلمهأنالمزمع

وكانعندهالصندوقوكانسارقأكانلأنهبلبالفقراء،يباليكانلأنهليسهذا

(و)دقنيليومالطيبهذاحفظتف!نهااتركوها:يسوعفقالفيه.يلقىمايحمل

حين!كلفيمعكمنلستأناوأما،حينكلفيمعكمالفقراءلأن.تكفيني

8(.-ا:12)يوحنا

ومرق!متىفعند.الأخرىالثلاثةالأناجيلفيبتنويعينالروايةهذهتتكرر

حيثعنيا،بيتقريةقىالأبرصسمعانيدعىشخصبيتفيالقصةتجري

قدميه.علىلايسوعرأسعلىالعطرزجاجةوسكبتمجهولةامراةدخلت

بهايعتدلاطفيفةتعديلاتمعوكلماتهنفسهامرقسلغةيستخدممتىأنوبما

:مرضروايةب!يرادهنافسنكتفي

يطلبونوالكتبةالكهنةرؤساءوكان.يومينبعدالفطيروأيامالفصحوكان11

فيشغبيكونلئلاالعيدفيليسقالواولكنهم،ويقتلونهبمكريمسكونهكيف

جاءت،متكئوهو،الأبرصسمعانبيتفيعنيابيتفيهووفيما.الشعب

وسكبتهالقارورةفكسرت،الثمنكثيرخالصناردينطيبقارورةمعهاامرأة

لأنه3هذاالطبثلفلماذافقالوا:أنفسهمفيمغتاظينقوموكان.رأسهعلى

يؤنبونها.وكانواللفقراء.ويعطىدينارثلاثمعةمنباكثرهذايباعأنيمكنكان

لأنحسنا.عملابيعملتقد3تزعجونهالماذااتركوها،:فقاليسوعأما

أناواما،خيرابهمتعملواأنتقدروناردتمومتىحينكلفيمعكمالفقراء

جسديبالطيبودهنتسبقتقدعندها؟ماعملمتحين.كلفيمعكمفلست

بماايضايخبرالعالمكلفيالانجيلبهذايمرزحيثمالكماقولالحقللعكفين.

._9(ا:14)مرقسلها*تذكارافعلعه
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زمانأننجدوهنالوقا.عندفيردالروايةهذهعلىالثانيالتنويعأما

وفىالعبشيريةيسوعحياةمطلعفيتجريفهي،تمامامختلفانومكانهاالحادثة

أورشليم:قربعنيابيتفيلا11(7:الوقانايينتدعىجليليةمدينة

واتكا.الفريسيبيتفدخل،معهيأكلأنالفريسيينمنواحدوسأله11

فجاءت،الفريسيبيتفييأكليسوعانقعلمت،خاطئةامرأةالمدينةفيوكان

قدميهتبلوأخذتتبكيوهيقدميهخلفمنووقفتطيبقارورةومعها

الفريسيرأىفلما.بالطيبوتدهنهماوتقبلهمابشعرهاوتمسحهمابدموعها

هيمنلعرفنبيأالرجلهذاكانلو:نفسهفيقال،جرىماالدعوهصاحب

عنديسمعانيا:يسوعلهفقال.خاطئةفهيحالها،وماتلمسهالتيالمراةهذه

علىدينلمداينيكان:يسوعفقال.معلمياقل:سمعانفقاللك.أقولهما

عنالرجلانوعجزالأخر.علىوخمسونأحدهماعلىدينارخمسمعة،رجلين

الذيأظن:سمعانفأجابه3لهحباأكئريكونفايهما.منهفاعفاهمادينهلىلفاء

أترى:لسمعانوقالالمرأةالىوالتفت.أصبت:يسوعفقالالأكئر.مناعفاه

فغسلتهماهيوأماماء،قدميعلىسكبتفمابيتكدخلتأنا3المرأةهذه

دخوليمنذتوقفتفماهيوأماقبلةقئلتنيماأنتبشعرها.ومسحتهمابدموعها

قدمي.دهنتفبالطيبهيوأمابزيترأسيدهنتماانت.قدمينقبيلعن

يغفرالذيوأماكئرا،أحبتلأنهاالكثيرةخطاياهالهاكفرت:لكاقوللذلك

.48(-836:الوقا+خطاياكلكمغفورةللمرأةقالثمقلبلأ.يحبفهوالقليلله

ويوحناومرقع!متىرواياتأننلاحظالأربعةالرواياتهذهقراءةمن

فيالأبرصسمعانبيتهوفالمكانلوقا.روايةضدعناصرهامعظمفيتتفق

فيولعازرومرلممرثابيتيوحناعندوهو،ومرقسمتىعندعنيابيتقرية

يتردديسوعكانواحدبيتسوىعنيابيتفييوجدلاأنهوبماأيضا.عنيابيت

الثلاثة.الاخوةبيتنفسههوالأبرصسمعانبيتيكونأنالمنطقيفمن،عليه

معوفياكانولكنهالثلاثةا،خوةوالدهوهذاالأبرصسمعانأنالمرجحومن

ولكنالأبرصسمعانبيتدخلقديسوعأنذلكعلىيدلنا.الوقتذلكفي

عنولاليسوعاستقبالهعنيتحدثلمالراويلأنموجودا،يكنلمهذاسمعان
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تضدأوالقصة،يسوعوبينبينهجرىحوارعنولا،المائدةإلىمعهجلوسه

عنصرفيالثلاثالرواياتتتفقكماموجود.غيرالأبرصسمعانوكأنوتنتهي

عندقدميهعلىامومرقىمتىعنديسوعرأسعلىسواءالطيبزجاجةسكب

منالرغمعلىالاسرافهذاعلىالبعضاحتجاجعنصرفيوكذلكيوحنا،

تلاميذأو،مرضعندانفسهمفيمغتاظون)قومالمحتجبنهؤلاءهويةاخعلاف

أولئكعلىيسوعردفيوكذلكيوحنا(،عندواحدتلميذأو،متىعنديسوع

والعكفين.الدفنليوماستباقاذلكفعلتبأنهاوقولهالمحعجين

بقيةعندالحالهوكمأعنيابيتفيتحدثلاالقصةف!نلوقاعندأما

يلقبولكنهأيضاسمعانيدعىرجلبيتفينايينفىصانما،الإنجيليين

عنصرفيالبقيةمعلوقاقصةاشتراكمنالرغموعلىبالأبرص.لابالفرشي

فيوتختلف،البعضاحتجاجعنصرتفتقدأنهاإلاالحطر،قارورةسكب

وصفمعينسجمالذي،المرأةتصرفبخصوصالأخيريسوعخطابمضمون

مومس.لكلمةمهذبةصيغةهوهناخاطئةوتعبير.خاطئةبأنهالهالوقا

بمعظميتعلقفيمالوقاضدويوحناومرقسمعىاتفاقفإنالحقيقةوفي

للمرأةوصفهفيسيمالالوماروايةبضعفالقولإلىيقودنا،القصةعناصر

لأغراضالمصةعلىهذهتعديلاتهأدخلقدلوقاأنالمرجحوهن،خاطئةبأنها

شأنذلكفيشأنه،المغفرةوعلىالتوبةعلىالمسيحيبالتوكيدتتعلقتعليمية

فقالرجمهاالقوموأرادزنافيأخذتالتيالمرأةعنيوحناأوردهاالتيالقصة

بحجر".اولأفليرجمهاخطيعةبلامنكمكانامن1:لهم

اسمينيسوعلتلميذاتالمعروقةالأسماءقائمةإلىاضفناقدنكونوبهذا

الباحثينحئرالذيالسؤالولكنعنيا.بيتمنومريممرثاهماجديدين

ودفنهوصلبهيسوعمحاكمةأحداثعنغيابهماهوالمرأتينهاتينبخصوص

جمأ.حتالعأزرأخيهمامعيسوعأحبهمااللتانوهماكانتافأين.وقيامته

أمامتصمدلابنتاثجالخروجإلىالبعضالمسألةهذهف!البحثدقاوقد

والمرأةالمجدليةمريمبينالبعضربطفقد.الكتابوقائععلىالمعتمدالنقد

مرلمبينالآخرالبعضربطكمانفسها،المرأة)نهاوقالوالوقاروايةفيالخاطعة
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بكلالمجدليةربطمنوهنالكولعازر،مرئاأختعنيابيتمنومريمالمجدلية

.واحدةشخصيةهمالثلاثةإنوفالواعنيابيتمنومريمالخاطئةالمرأةمن

،يسوعحياةفيالأخيرةالأحداثعنغائبةتكنلمعنيابيتمرلمف!نوبذلك

)1(.المجدليةاسمتحتحاضرةبل

سندايجدلا،المجدليةومريملوقاإنجيلفيالخاطعةالمرأةبينالربطإن

البدايةمنذلنايقولنفسهفلوقا.الأناجيلبقيةمنولانفسهلوقاإنجيلمنلاله

أسمائهنمنيذكرأخرياتمعليسوعالأوائلالتلاميذهنكانتالمجدليةبأن

كنأنهنويقول،وسوسنة،الجليلملكهيرودوسوكيلخوزيامرأةحنة

وهيحنةباسمالمجدليةاسماقترانانسكولا.أموالهنمنيسوعيخدمن

بالمكانةتتمتعانالاثنتينأنعلىيدلالجليلفيبارزةشخصيةزوجة

بيتومر3المجدليةبينالربطاستحالةعنيقالنفسهوالشيءذاتها.الاجتماعية

مجدلبلدةإلىوتنتميجليليةفالمجدلية.الكتابمعطياتإلىاستناداعنيا

مريماما،أورسليمإلىالجليلمنيسوعتبعتوقد،الجليلبحرعلىالواقعة

يسوعمعترتحلتكنولم،العاصمةمنقريبةقريةفيتقيمفاورسليميةعنيابيت

والاستراحة.ل!قامةبيتهايقصدنفسهيسوعكانبل

معطياتإلىاستناداالمجدليةمريمبخصوصقولهيمكنناماكلان

منشفاهاأنبعديسوعتبعتالجليلمنثريةامرأةكانتانهاهو،الكتاب

أخرجيسوعإنبقولهعنهمرقسعبرماوهو،الصرعلعلهمعينعصبيمرض

يسوععندالمفضلةالعلميذةكانتأنهاويبدو.9(16:)مرقسسياطينسبعةمنها

جميععندالتلميذاتأسماءقوائمفيالدوامعلىاسمهاورودبدليل

.الأمواتبينمنقيامعهعلىأخرياتمعاومنفردةإماوشهادتها،الانجيليين

ومريمالخاطئةوالمرأةالمجدليةبيناو،عنيابيتومرلمالمجدليةبينالمطابقةبخصوص)1(

التالببن:المؤلف!نالمعالسببلعلىراجععنا،ب!

,MichaelBaigent, The Holy Blood and The Holy Grail, Jonathan Cape-
21.London,.8291 ch

,A.Baring and .J Cashford, The Myth of The Goddess, Penguin Books-
London,.3991 P 89ff

35http://kotob.has.it



مترئسابطرسكانفقد،بطرسدوريشبهكانيسوعبطانةفيدورهاأنويعدو

العلميذات.علىمترثسةالمجدليةوكانتالذكورالتلاميذعلى

المتحررونالغنوصيةالأناجيلمؤلفولنايؤكدهللمجدليةالمميزالدورمذا

الضيقةالحلقةإلىتنتميكانتالمجدليةأننفهمومنهم،الذكوريةالشوفينيةمن

نقرأ.الآخرينعنحجبهاالعيالسريةبتعاليمهيسوعخصهمالذينالتلاميذمن

وقد،الدوامعلىيسوعرفيقةالمجدليةمري!+كانت:يليمافيليبإنجيلفي

العلاميذبمهأزعجماوهذايقئلها.كانماوغالباالعلاميذ،جميعمنأكعرأحبها

فأجابهمجميعا؟مناأكمرتحبهالماذا:المراتإحدىفيلهقالواأنهمحتى

غنوصيمسيحينصوفيأحبها".معلماأحبكملالماذا:وقالالمخقص

Pistisبعنوانمعروف Sophia،منيتذمربطرسأنالمشاهدأحدفينجد

ولكنإسكاتها،منهويطلبلأشقيتهتجاهلفىيسوعمعالحوارمريماحتكار

تستطيعلابأنهاليسوعمريمتقولذلكوبعدهذا.موقفهعلىيعنفهيسوع

:يسوعلهافيقولالنساء،جنسيكرهالذيبطرصمنخوفابحرئةمعهالعحدث

المعروفالنصوفي.امرأةأمكانرجلابالكلامالمخولهوالروحيلهمهمنإن

أجلمنيسوعصلببعداجتمعواالذينالتلاميذنجد،المجدليةانجيلبعنوان

يسوعتعاليمبعضعلىتطلعهمانالمجدليةمنيطلبون،اقوالهوتذاكراسععادة

تحدثهلقائلا:بطرستدخلالكلامفيشزعتوعندماتعرفها.التيالسرية

كان)ذا:لاويالتلميذلهفقال3معناعلنابهيتحدثلمبماامرأةمعسراالمعلم

المعلمعرفهالقدترففها؟حتىأنتفمنلذلكمستحقةوجدهاقدالمعلم

الجميعبمواققةالمجدليةتعابعذلكبعدمنا.اكئرأحبهافقدولذلكجيدا

شعئا)ى.عنهيعرفونيكونواولميسوعمنسمعتهماعلىإطلاعهم

فيالأخيرةالحاسمةالأحداثعنومريممرثاالأختانغابتلماذاأما

اخباربتتبعالأناجيلمؤلفياهتمامعدمفيالاتفي!رالهأجدفلا،يسوعحياة

.المبكرةاليسوعيةالدعوةفيالبارزودورهنيعناسببماوتغطيتهاالنساء

كا!!

راجع:الغ!نوصيةالمقتباتمذهبخصوص)2(

67-18.ElainePagels, The Gnostic Gospels, Vintage, New York,,8191 pp-
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يسوعميلادألغاز

وثيقةأينملكلازلناما،يسوعميلادعلىالسنينمنألفينمضيبعد

وما.للانسانيةالروحيالتاريخفيالاستثائيةالشخصيةهذهحياةعنتاريخية

ميلادهعلىوحيداشاهداتقفالكنيسةاععمدتهاالتيالأربعةالأناجيلزالت

وصلبه.التبشيريةحياتهومسيرة

أربعينبعدأي،م07عامنحومرقسإنجيلوهوالأناجيلأولدونلقد

يوحناإنجيلوهواخرهاودون؟ميلادهعلىسنةوسبعينيسوعوفاةعلىسنة

يسوعوفاةعلىسنةسبعيننحومضيبعضأي،م15lوعام155عامبين

انقطاعحالةفيكانواالأناجيلمؤلفيانيعنيهذا.ميلادهعلىكاملقرنونحو

طريقمهعلىوقائعهتقصىقدمنهمكلأوأنيروونها،العيالأحداثعنتام

المستمعينوطبيعةوثقافتهالشخصيةطبيعتهمعيتلاءممامنهاواختار،الخاصة

ويتطورينموكانالمسيحياللاهوتأنإلىوبالنظر.برسالتهاليهميتوجهالذين

اللاهوتيةالمفاهيمف!ن،تدوينهوزمنالحدثبينالفاصلةالفمرةهذهخلال

ظلوفي.الحدثذلكتفسيرعلىنفسهاتفرضأنمنلهالابدكانالمستحدثة

الوقتذلكفيالمسيحياللاهوتاسعقراروعدمالمركزيةالدينيةالسلطةكياب

لأحداثباختيارهيععلقفيماسواء،إنجيليمؤلفكلعلىكانفقد،المبهر

نأ،الأحداثلهذهتفسيرهفيأم،اليهوصلتتنويعاتعدةبينمنروايته

حملةكانواالمؤلفيناولئكأنوبما.بهخاصةورؤيةسخصيموقفعنيصدر

ف!ن،البحثفيالحديعةمناهجناوفقالحقاثقيمقصونمؤرخينلا،دينيةرسالة

الأخبارمنابتداءملاحظتهنستطيعماعلىموقعأمرهوبينهمالاختلاف

وملاده.يسوعبأسرةالممعلقة

:الأسرة-،

لافنحن.يسوعباسرةالمتعلقةالمعلوماتسحالأناجيلفينظرنايلفت

،العذريبالحملالملاكقبلمنبعثارتهاقبلوحياتهامريمأسرةعنسيعانعرف
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تفعدانالانسبسللتيولوقامتىلهقذمالذييوسفعنسيئانعرفولا

بعدالانجيلأحداثعنتقريبأيغيبانالوالدينأنكماتعارضهما.بسببشيء

مريمذكرعلىيأتيلاالميلادقصةتجاهلالذيمرقسف!نجيلالميلاد.قصة

ابنالنجارهذاأليس11:يسوععنالناصرةأهلقالعندماواحدةمرةالابالاسم

ذكرهعلىياتولمتمامأمرقستجاهلهفقديوسفأما3(.6:)عرقسامرلم؟ا

مرةبالاسممرلمالىالمؤلفأسارمتىإنجيلوفيبعيد.منولاقريبمنلا

قولصياغةأعادعندما،اسمهذكردونالنجاربصفتهيوسفإلىوأشارواحدة

العالي:الثكلعلىليغدويسوعبخصوصأعلاهمرق!عندالواردالناصرةأهل

لوقاإنجيلوفي.55(13:)مىا؟امريمتدعىأمهأليستالنجار؟ابنهذا"أليس

اسميهما،ذكردونولكنفقطواحدةمرةالميلادقصةبعدومريميوسفذكريرد

الثانيةسنفيكانعندمااورسليمإلىيسوعأسرةزيارةعنقصتهفيوذلك

.22(-416:الوقاالشيوخيناقشالهيكلفيليجداهأبواهافتقدهوكيفعشر،

أهلفالعندماواحدةمرةذكرهفيرديوسفاماتماما،مرلمتغيبذلكوبعد

.23(:4الوقا؟"يوسفابنهذاألي!11:يسوععنالناصرة

مصةتجاهلالذيمرقسبعدالثانىالانجيلوهويوحناانجيلوفي

أنهعلىيسوعإلىالإشارةمعرضفيمرتينبالاسميوسفذكريرد،الميلاد

)يوحنا.الغامضةالشخصيةهذهعنأخرىمعلوماتأيدونولكنيوسفابن

1:4548 :6j).وذلك"يسوع+أمبصيغةدانما،بالاسمذكرهايردفلممريمأما

الماءيسوعتحويلقصةفيالإنجيلمطلعفيذكرهاوردفقد.فقطموضعينفي

الجل!يلقانافيعرسكانالثالثاليوموفي11:الجليلقانابلدةفيخمرالى

الخمرفركتولما،العرسالىوتلاميذهيسوعودعي،هناكيسوعأموكانت

تأتلم؟امرأةياولكليما:يسوعلهافقالخمر.لهمليسلهيسوعأمقالت

5(.-أ2:)يوحنافافعلوه"لكمقالمهما:للخدميسوعأمفقالتبعد.ساععي

بينالمفقودالدفءعلىدليللدينايوحنا،لناقدمهالذيالحوارهذافي

فيايضانلاحظهماوهذا".امرأةياولكامالي1لها:قولهفيوذلك،وأمهيسوع

نأطالبينخارجأداخوتهأمه)ذاالجموعيكلمهوافبينما:لاحقةمثاهد
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نأيطلبونخارجاوامفونوأخوتكأمكذاهو:واحدلهفقال،يكلموه

ها:ومالتلاميذهنحويدهمدثم3اخوتيهمومناميهيمن:له.فقاليكلموك

واختىأخيهوالسماواتفيالذيأي!مثيئةيصنعمنلأن،)خوتيوهاأمي

إلىخفيةإسارةيسوعقبلمنالتعليقهذافيولعل-05(.12:46)متى"وأمي

نأمنمرقس)نجيلاوردهماهذالناويؤكدبعد.بهامنتقدتكنولمأسرتهان

أقرباؤهسمعولما11الرسد:فاقداعتبروهلأنهمعليهللقبضجاءتيسوعأسرة

منفقراتبضعوبعد(.321:)مرقس"مختلانهفالوالأنهمليمسكوهخرجوا

خارجأووقفواوأمهاخوتهجاء"فحينئذ:مرقسلنايقولنفسهالاصحاح

35(.-331:)مردعى*السابقالمقعبسفيمتىعندوردمماالخ...يطلبونه

فأسرة.الثانيالخبروهذاالأولالخبربيننربطأنإلاهنانستطيعلاونحن

خارجووقفواجاءوامكانهعرفواوعندما،عليهللقبضأولاخرجتقديسوع

اخرمسهدفيواسرتهيسوعبينالمفقودالدفءنلاحظكما.يطلبونهالبيت

بهذا،يتكلمهواوفيمااالذكر:الآنفلتعليقهمثمابهتعليقيسوععنفيهصدر

وللثديينحملكالذيللبطنطويى:لهوقالتالجمعمنصوتهاامراةرفعت

11ويحفظونهاللهكلاميسمعونللذينطولىبل:فقالهوأمارضعتهما.اللذين

.27_28(:11الوقا

الصلب:مشهدفيإلايوحناانجيلفيمريمتظهرلاقاناعرسبعد

ومريمكلوبا،زوجةمريمأمهوأخت،أمه:يسوعصليبعندواقفاتوكانت01

اللعينالستتينمدةخلالمريمكانتفأين.25(91:)يوحنااالمجدلية

النسوةبينتكنلمولماذايوحنا؟إنجيلفيالتبشيريةيسوعحياةاستغرقتهما

وترحاله؟حلهفيورافقنهالجليلمنيسوعتبعناللواتي

يردلاسفرا،وعشرينس!بعةعددهاالبالغالجديدالعهدأسفاربقيةفي

حيثالرسلأعمالسفرفيواحدةمرةمريمذكريردبينماالنجار،يوسفذكر

صعودبعدأورشليمفيالملاميذبأنالأولالإصحاحفيالمزلفلنايقول

إخوته+ومعيسوعامومريمالنساءمعالصلاةعلىيواظبوناكانوا1:يسوع

تاما،صمتأمرلمعنالأعمالسفرمؤلفيصمتذلكوبعد14(.:1)الأعمال
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الأصل!النصعلىلاحقةإضافةهوالعابرالخبرهذاأنعلىيدلالذيالأمر

فيتجاهلالذينفسهلوقاهوهذاالأعمالسفرمؤلفلأن،الأعماللسفر

بينتكنلمفهي،التبشيريةحياتهخلاليسوعجانبإلىمرلموجود)نجيله

ولامحاكمتهعندولاعليهالقبضعندموجودةتكنولم،تبعنهاللواتيالنسوة

بعديسوعظهوراتسهدواالذينبينذكرهايردلمكما،الصلبمث!هدفي

إلىفجاةبمريمجاءالذيهولومايكونأنالمستبعدمنف!نهوبالتالي.قيامته

بها.ظهرتالتيبالطريقةتختفيجعلهاثم،الحدثمسرح

النسب:2-

العلنيظهورهقبليسوعحياةعنالمعلوماتبنقصالمتعلقالمأزقهذا

،عمرهمنالعلاثيننحوفيوهوالمعمدانيوحنايدعلىالأردنبماءتعمدهبعد

داود،بالملكثربطهليسوعنسبسلسلةابتكارإلىولوقامعىدفعالذيهو

منميثولوجيةلغةتستخدملأئهالوثائقاإلىتحتاجلاميلادلقصةصايرادهما

تاريخية.حقائقعنوليس)يمانيةحقائقعنالتعبيراجل

النجار،بوسفناحيةمنيسوعنسبعنبمقدمةإنجيلهمتىيستهل

الوسطوفي،العبرانيللشعبالأولالأببإبراهيمتبتدئسلسلةلنافيعرض

ابنداودابنالمسيحبسوعمبلاداكتابا:بيوسفتعنهيئمداود،بالملكتمر

يهوذاولدويعقوب،يعقوبوكدصاسحاق،اسحاقو-لدإبراهيم:إبراهيم

يوسفوكدويعقوب،يعقوبو!لدومتان،متانوكدوأليعازرالخ......و)خوته

لوقاأما.1-26(ا:)متى"المسيحيدعىالذييسوعمنهاو"لدالتيمرلمرجل

يسوعابتداءبعدعليهاأطلعناصانمايسوعنسببسللةإنجيلهيستهلفلم

نحولهكانيسوعابتدأولما11نقرأ:حيثالثالثالاصحاحفيوذلك،بكرازته

لاويبنمتعاتبن،هاليبن،يوسفابن:يظنكانماعلىوهو.س!نةثلاثين

بدايةوبمقارنة.23-24(:3الوما"اللهابن،مابنسيتبن-..الخ...ملكيبن

هو:لوقاعندالنجاريوسفأننجدمتىسلسلةنهايةمعالمعكوسةلوقاسلسلة

ىأعازر.بنمسانبنلعموببنفهو:م!ىعندأمالاوى.بنممثا!بنعالىبن

علىولا،ليسوعالمباسرالجداسمعلىالبدايةحيثمنيتفقالمولوقامتىان
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عنتمامامخعلفخطفيسلسلتهذلكبعدلوقايتابعثم،الأقربينأصولهأسماء

وصولأوذلكتمامأ،مخملفعينلشخصيعيننسبسلسلتياماملكانناحتى،متى

كلالأن،)براهيمإلىوتصلانالاتفاقإلىالسلستانتعودحيثداودالملكإلى

وعند.التكوينسفرفيالواردةالعوراتيةالأنسابسلسلةهنايعتمدانالمؤلفين

ابراهيم،ابن1:ادمالىوصولامنفردالوقايتابعبينمامتىسلسلةتنتهيابراهيم

لوقاسلسلةف!نوبذلك".اللهابن،ادمبنسيتبنالخ..ناحور...بن،تارحبن

بنيوسفابنيظنكانماعلىوهو11:بالقولابتدأتلأنهابنفسهانفسهاتقوض

سلسلةتقوضمثلماوذلكا.؟االلهابنادمبنسيتابن1:بالقولوانتهت"،هالي

ولدالعيمرلمرجليوسفولدومتان11:بالقولانتهتعندماأيضانفسهامتى

لافالسلسلتان".يسوعو!لدويوسف،يوسفو!لد"ومتان:تقلولم"،يسوعهنها

عدممنطقيأيسعدعيوهذا،ليسوعيوسفبأبوةتعترقانلالأنهمالهمامعنى

فلاوبالتالي،ليوسفالأعلىالجدداودوالملكيسوعبيننسبرابطةوجود

.يسوععلىولوقامتىمنكليطلقهالذيداودابنللقبمعنى

علىنجدهماولوقا،متىعندوالميلادالعذريالحبلروايةإلىجئناف!ذا

النسب.فياختلافمنبدءاهمايتابعانالتاليةالمقارنةتبينهما

:العذريالحبل-3

متى:رواية

مخطوبةأمهمريمكانتلماهكذا.فكانتالمسيحيسوعولادةاما11

ذ)رجلهافيوسف.القدسالروحمنحبلىوجدتيجتمعا،أنقبلليوسف

هذهفيمتفكرهوفيماولكنسرا.تخليتهاأراديشهرهاانيصأولمباراكان

تخفلاداودابنيوسفياقائلا:حلمفيلهظهرقدالربملاكإذا،الأمور

ابنأفستلد،القدسالروحمنهوتحملهالذيلأن،امرألكمرلمتأخذان

مايتملكيكانكلهوهذا،خطاياهممنشعبهيخلصلأنه،يسوعاسمهوتدعو

اسمهويدعونابنأوتلدتحبلالعذراءذاهو:القاللبالنبيالربمنقيل

أمرهكمافعلالنوممنيوسفاستيقظفلمامعنا.اللهتفسيرهالذيعمانوئيل

.25(-18:ا)متىالبكر"ابنهاولدتحتىيعرفهاولم،امرأتهوأخذالملاك
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لوقا:رواية

أليصاباتزوجتهحملتوكيفزكرياالكاهنبقصةروايتهلوقايبمدئ

يقطعثم.المعمدانبيوحناالشيخوخةسنفيوهمااعجازيبشكلمريمقريبة

لمريم:العذريالحبلعنلناليقصالسادسشهرهافيوأليصاباتروايته

الجليلمنمدينةالىاللهمنالملاكجبراثيل(رسلالسادسالشهروفي11

واسميوسفاسمهداودبيتمنلرجلمخطوبةعذراءالى،ناصرةاسمها

الربعليها،المئعمأيتهالكسلام:وقالالملاكاليهافدخل.مريمالعذراء

نأعسىماوفكرتكلامهمناضطربترأتهفلماالنساء.فيأنتمباركة،معك

نعمةوجدتقدلأنك،مريمياتخافيلا:الملاكلهافقال.التحيةهذهتكون

وابنعظيمايكونهذا.يسوعوتسمينهابنأوتلدينستحبلينأنتوها،الثهعند

إلىيعقوببيتعلىويملك،أبيهداودكرسيالالهالربويعطيه،يدعىالعلي

فأجابهارجلا؟أعرفلستواناهذايكونكيف:للملاكمريمفقالتالأبد.

القدوسأيضافلذلك،تظلقكالعليوقوةعليكيحلالقدصالروح:الملاك

فيبابنحبلىأيضأهيأليصاباتنسيبتكذاوهو.اللهابنيدعىمنكالمولود

غيرشيءليسلأنهعاقرأ،المدعوةلتلكالسادسالشهرهووهذاشيخوختها،

منفمضى.كقولكليليكن،الربأمةأناذاهو:مرلمفقالت.اللهلدىممكن

مدينةإلىالجبالالىبسرعةوذهبتالأيامتلكفيمرلمفقامت.الملاكعندها

سمعتفلما.أليصاباتعلىوسلمتزكريابيتودخلت)=أورشلعم(،يهوذا

الروحمنأليصاباتوامتلأت،بطنهافيالجنينارتكضمريمسلاماليصابات

ثمرةومباركةالنساءفيأنتمباركة:ومالتعظيمبصوتوصرخت،القدس

بعدلم!(.-26:االوقاالخ"ال!3000ربيامتأتيانهذاليأينفمن،بطنك

بيمها.الىتعودثمأشهرثلاثةنحووأليصاباتزكرياعندمرلمتمكثذلك

التالية:بالملاحظاتنخرجالروايتينهاتينمقارنةمن

نأويبدو.ومريميوسفالرئيسيتينبالشخصيتنالتامالفموضيحيط-ا

الاسرةعناخرشيءولا،فقظالاسمسوىعنهمايعرفانلاالمؤلفين

يعملكانيوسفبأنالثاثعالرأيعكسوعلىالاجمماعي.والوضعوالوالدين
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لاالميلادفروايعا.الخصوصبهذاواضحةغبرالنصيةالمعطياتف!ن،نجارأ

جرىالتيالأخرىالمواضعأمامرلم.رجليوسفمهنةعنساتذكران

الذيفمرف!.الخصوصبهذافمتضاربةبالنجاريوسفلوصفعليهاالتعويل

لسانعلىقالعندمابالنجارنفسهيسوعوصفقدتمامايوسفوجودتجاهل

ابنهوأما11:فقالمتىاما3(:)6ا؟امريمابنالنجارهو+اما:الناصرةأهل

فعلوكذلك23()4:ا؟ايوسفابنهوأما11لوقا:قالبينما،)113النجار

النجارذكرعلىيأتيأندونيوسفبابنمرتينيسوعوصفالذييوحنا

وحيدةنجاربانهيوسفعنمتىسهادةتقفوبذلك.42(6:و،45:ا)يوحنا

tekonكلمةبأنالباحثينبعضناقثىوقد.الأناجيلبقيةمنمؤيددونومن

قير!اجن11الآراميةللكلمةالمعادلهيللأناجيلاليونانىالنصفيالواردة

يمتهنمنالعربيةفيكماتعنيوالتي،الزمانذلكفيالمحكيةفلسطينلغة

فيالتلمودادبياتفيمرةمناكئروردتقدالأراميةالكلمةهذهولكن.النجارة

يعكسربماالاستخداموهذا،والمثقفالمتعلمالشخصالىالاشارةمعرض

نصوحهامنالكثيرلدينايتوفرلمالتيالاراميةاللغةفيالأدلياستخدامهاواقع

يسوعولا،الإطلاقعلىنجارايوسفيكنلمفربماذلكوعلى.الأدبية

)1(.كذلك

عندأمالوقا،عندالجليلهوومرلميوسفمنلكلالأصليالموطن-2

بعدفيمانرىوسوف.أورشليممرباليهوديةمقاطعةفيلحمبيتفهومتى

التوراتيةالنبوءةاتماماجلمنلحمبي!إلىومريمبيوسفلوقاجاءكيف

المنتظر.الصميحميلادبخصوص

حكيمكرجلتقدمهالتىمتىقصةفيالرئيسيالدوريوسفيلعب-3

المتوقععكسوعلى.حبلىمريمخطيبعهأناكتثعفعندمابهدوءتصرفعامل

منهويطلببالمولودويبشره،لمريملاالحلمفيلهيظهرجبراثيلالملاكف!ن

يسميهانعليهوأن،القدسالروحمنهوتحملهالذيلأنبخطيبتهالاحتفاظ

.21.(1Geza Vermes, Jesus the Jew, London,,7391)p
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لااليقظةفيلهايظهروالملاك،مرلمتلعبهالرئيسيالدورف!نلوقاعندأما.يسوع

الذيبالمولودوييشرهاالسلامفيلقيعاديزائركأيعليهاويدخل،المنامفي

فبعد؟بحريةحياتهاتعيشمريمنجدذلكبعد.القدسالروحمنبهستحبل

لزيارةوحيدةوتسافرالجليلفيمدبننهاتعرك،اليصاباتقريشهاحملخبرسماعها

مكثتحيث،وساقةووعرةطويلةمسافاتقاطعةاليهوديةمقاطعةفيألبصابات

ليوسفنعئرلاالأحداثهذهكلوخلال.الناصرةالىعادتئمأسهرثلانةعندها

ئم.ذلكتجاهفعلهردةعنولاالحملبخبرعرفكيفنعرفولا،أثرعلى

مولودها.مرلموضعتحبثلحمليتالىفادمبنذلكبعدنجدهما

الذيبأنهيسوعيوصفمتىإنجيلفيليوسفالملاكلارةهي4

الإلهالربايعطيه1الذيبأنهفيوصفلوقاعندأما".خطاياهممنشعبه"يخلص

بمسيحيبشرمتى)نأيالأبد".الىيعقوببيتعلىويملكأبيهداودكرسي

سياسي.بمسيحفيبثرلوقاأما،روحافي

مايعمالكي1:يقولعندما714:التوراتي)شعياسفرمنمتىيقتبس-5

ثم2.اعمانوئيلاسمهويدعونابناوتلدتحبلالعذراءذاهو:القاثلبالنبيقيل

مؤلفيبقيةسأنشأنههناومتىمعنا".اللهتفسيرهالذي11:عندهمنيضيف

وهذه.*السبعينيةاباسموالمعروفةللتوراةاليونانيةالترجمةعلىيعتمدالأناجيل

اليونانيالمعادلب!يجاداخطأتقد،التوراةعلماءجميعالآنيقركما،الترجمة

فتاةبالجريةتعنيوالتيإشعياسفرمؤلفاسعخدمهاالعي4؟لة!الكلمة

الأصلفيإياهاالآيةف!نوعليهعذراء.فعاةأيparthenusوقالت،صغيرة

تحبل)=ألمه(الصغيرةالفتاةذا!هو:التاليالشكلعلىتقرأأنينبغيالعبري

عذراءمنالمسيحولادةعنإسعياسفرشهادةأنيعنيوهذاالخ".ابنأ...وتلد

إلىالتوراةترجماتبقيةفيولا)شعيا،لسفرالعبريالنصفيلهاأساصلأ

كلمةالواقعفياسعخدمتوالتي،السبعينيةعلىواللاحقة،اليونانيةاللغة

neanisمقابل،باليونانيةصغيرةفتاةأيparthenusعذراء)2(.أي

2002,,cesof Jesus, Penguin Compass2)!مGeza Vermes, TheChanging)
228.-226.pp
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كانانبعدالملاكأمرهكمامريمأخذقديوسفإنمتىيقول-6

اسمهودعا،البكرابنهاولدتحعىيعرفها"ولم،تخليتهاعلىعازمأ

المعنىأنوبما،الجنسيةالخلوةعلىتدلهناايعرفها"1وكلمة+.يسوع

ولكنه،الولادةقبلبمرلميختللميوسفأنعلىيدلالآيةلهذهالمباسر

الجديدةالكاثوليكيةالعرجمةعلىالقائمينف!ن،الولادةبعدبهااخملىربما

الىعمدوامد9691c(بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة)مثوراتالعربيةالى

انهاعلى1وقالوا:،البكر"ابنهاولدتحتىيعرفهاولم11جملةصياكةإعادة

11.يسوعفسماهابنافولدتيعرفها.لم

:الميلادقصة-4

وكذلك،مرمسإنجيلوهوالأناجيلأولعنغائبةيسوعميلادقصة)ن

الىالجديدالعهدفيالباحعينمعظمدعاماوهذايوحنا.إنجيلوهوآخرهاعن

طريقته.علىكلولوقامتىدبجهالاحقةاضافةاعتبارها

متى:رواية

وأخذ11:بقولهالعذريالحبلقصةالأولالاصحاحفيمتىختمأنبعد

قصةيستهل+،يسوعاسمهودعا،البكرابنهاوضعتحتىيعرفهاولمامرأته

:فيقولالثانيالاصحاحفيالميلاد

إذا،الملكهيرودوسأيامفياليهوديةلحمبيتفييسوعولدولما11

ملكالمولودهوابن:قائليناورسليمإلىجاؤواقدالمشرقمنمجوس

الملكهيرودوسسمعفلما.لهلنسجدوأتيناالمشرقفينجمهرأيناف!نااليهود؟

وسألهم:الشعبوكتبةالكهنةرؤساءكلفجمع،معهأورشليموجميعاضطرب

بالنبي:مكتوبهكذالأنه،اليهوديةلحمبيتفي:لهفقالوا؟المسيحيولداين

يخرجمنكلأنيهوذا،رؤساءبينالصغرىلستيهوذاارضلحمبيتياوانت

)سرانيل.سعبييرعىمدبز

الذيالنجمزمانمنهموتحققسراالمجوسهيرودوسدعااحيعتذ1

الصبي،عنبالتدقيقوافحصوااذهبوا:وقاللحمبيتالىأرسلهمثمظهر،

الملكمنسمعوافلما.لهوأسجدأيضاأناآتىلكيفاخبرونيوجدتموهومتى
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حيث،فوقووقفجاءيتقدمهحتىالمشرقفيرأوهالذيالنجمصاذاذهبوا،

ورأواالبيتالىوأتواجدأعظيمافرحافرحواالنجمرأوافلما.الصبيكان

دهبالهوقدمواكنوزهمفعحواثم،لهوسجدوافخروا،أمهمرلممعالصبي

انصرفوا،هيرودوسإلىيرجعوالاأنحلمفياليهماوحيإذثمومرآ،ولبانا

كورتهم.إلىأخرىطريقفي

وخذقمقاثلأ:حلمفيليوسفظهرقدالربملاكإذاانصرفوا،وبعدما11

مزمعهيرودوسلأن،لكأقوالحتىهناكوكنمصرإلىواهربوأمهالصبي

وكانمصر،الىوانصرفليلأوأمهالصبيوأخذفقام-ليهلكهالصبييطلبأن

مصرومن:القائلبالنبيالربمنقيلمايتملكي،هيرودوسوفاةالىهناك

جدا،غضببهسخرواالمجوسانهيرودوسرأىلما.حيحمذابنيدعوت

سنتينابنمنتخومهاكلوفيلحمبيتفيالذينالصبيانجميعومتلفأرسل

النبيبإرمياقملماتم.حيمئذالمجوسمنتحققهالذيالزمانبحسب،دونفما

علىتبكيراحيلكعبر،وعويلوبكاءنوح،الرامةفيسمعصوت:القاثل

بموجودين.ليسوالأنهمتععزىأنتريدولاأولادها

مصرفيليوسفحلمفيظهرقدالربملاكإذا،هيرودوسمات+فلما

الذينماتقدلأنه،إسرائيلأرضالىواذهبوأمهالصبيوخذاقمقائلا:

اسرائيل.أرضالىوجاءوأمهالصبيوأخذفقام.الصبينفسيطلبونكانوا

ابيههيرودوسعنعوضااليهوديةعلىيملكأرخيلاوسأنسمعلماولكن

الجيلنواحيالىانصرفحلمفيإليهأوحي!اذ.هناكإلىيذهبأنخاف

سيدعى)نهبالأنبياءقيلمايتملكي،ناصرةلهايقالمدينةفيوسكنوأتى

23(.-ا:2)متىا.ناصريا

لوقأ:رواية

معشبكهاالتيالمعمدانيوحناميلادقصةسردمنلوقايتهيأنبعد

:القولالىينتقل،الأول)صحاحهفييسوعميلادقصة

المسكونة،كليمتتببأنقيصرأغسطسمنامرصدرالأيامتلكوفي11

كللكتتبواالجميعفذهبسوردة.واليكيرينيوسكاناذجرىالاكتتابوهذا
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اليهوديةإلىالناصرةمدينةمنالجليلمنايضأيوسففصعد.مدينتهالىواحد

معليكتتب،وعشيرتهداودبيتمنلكرنهلحمي!تتدعىالتيداودمدينةالى

فولدتلعلد،أيامهاتمتهناكهماوبينما.حبلىوهيالمخطوبةامرأتهمرلم

المنزلفيموضعلهمايكنلم)ذالمذودفيوأضجعتهوقطمتهالبكرابنها

(.الخان،الفندق،)=النزل

رعيتهم.علىالليلحراساتيحرسونمتبدينرعاةالكورةتلكفي"وكان

فقالعظيما.خوفأفخافواحولهماضاءالربومجدبهموقفالربملاكواذا

قدأنه،الشعبلكليكونعظيمبفرحألركمأنافهاتخافوا،لا:الملاكلهم

العلامة،لكموهذه،الربالمسيحهومخفصداودمدينةفياليوملكمولد

الجندمنجمهورالملاكمعبغتةوظهرمزود.فيمضجعامقمطاطفلأتجدون

وبالناسالسلامالأرضوعلىالأعاليفيدثهالمجد:ومائليناللهمسبحينالسماوي

لنذهبلبعضبعضهمالرعاةقالالسماء،إلىالملائكةعنهممضتولما.المسرة

مسرعينفجاؤوا.الرببهأعلمناالذيالوإمعالأمرهذاوننظرلحمييتالىالان

الذيبالكلامأخبروارأوهفلمامزود.فيمضجعاوالطفلويوسفمريمووجدوا

مريمواما.الرعاةمنلهمقيلمماتعجبواسمعواالذينوكل،الصبيعنلهمقيل

يمجدونوهمالرعاةرجعثمملبها.فيبهمتفكرةالكلامهذاجميعتحفظفكانت

لهم.قيلكماورأوه،سمعوهماكلعلىويسبحونهالفه

الملاكمنتسفىكمايسوعسميالصبيليختنواأيامثمانيةتمت!ولما

صعدواموسىشريعةحسبثطهيرهاأيامتمتولما،البطنفيبهحبلانقبل

فاتحذكركلأنالربناموسفيمكتوبهوكما،للربليقدموهأورشليمالى

زوج،الربناموسفيقيلكماذبيحةيقدمواولكي،للربمدوسأيدعىرحم

إلىرجعواالربناموسحسبسيءكلأكملواولما...حمامفرخياويمام

حكمة،ممتلعابالروحويقوىينموالصبيوكان،الناصرةمديسهمإلىالجليل

.04(-21:الوقا"عليهالربنعمةوكانت

بيتفيالولادةعنصرفيالاتتفقانلااللتينالروايتينهاتينقراءةمن

التالية:الملاحظاتالىنعوصل،لحم
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لحم،بيتفيالولادةعنصرفيتشتركانالروايتينأنمنالركمعلى-ا

ينكرالذيمتىأنالا،المدينةهذافييولدالتوراتيةالنبوءاتفيالمسيحلأن

لنايقول،الأصليموطنهالحمبيتمنويجعلالمقدسةللعاثلةالجليليالأصل

هيرودالملكعهدفيوذلك،العائلةبيتفيطبيعيبشكلحصلتالولادةبان

ق.م.4عامإلى37عاممنوحكمفلسطينعلىملكاالرومانجعلهالذيالكبير

ق.م.6عامنحوحصلقدمتىروايةوفقيسوعميلادأنالمرجحمنف!نوعليه

الموطنالجليلناصرةمنجعلالذيلوقااما.بعامينهيرودوفاةقبلأي

الناصرةمنومريمبيوسفجاءفقد،العذريالميلادقصةفيللعائلةالأصلي

عندماأوغسطسالامبراطوربهأمرالذيالسكانيالإحصاءبداعيلحمبيتإلى

بيتفيالأسرةبيتفيمريمولادةمنوبدلا.سوريةعلىوالياكيرينيوسكان

وتضجعلحمبيتمشارفعلىالخاناتأحدخارجتلدلوقايجعلها،لحم

الخانفيلهمامكانوجودلعدموذلك،الحيواناتلعلفمزودفيمولودها

التاريخيةالمعلوماتأنويماا!عناب.أجلمنالمدينةالىالواردينكئرةبسبب

وفي،م6عامسوريةعلىوالياكيرينيوصعينتالرومانيةالسلطاتبأنلناتقول

المكلفينإحصاءإلىاساسأيهدفكانالذيالاحصاءهذامثلجرىعهده

بعدأي،م6عامفييكونأنيجبلوقاروايةوفقيسوعميلادف!نضريبيا33(،

تستحقنقطةوهنالكسنة.عشرةباثنتيمتىروايةهننستنعجهالذيالتاريخ

جرىلدالأحصاءهذاكانف!ذا،ك!رلن!وسب!حصاءي!علىفمماعندهاال!وقف

نأبيوسفالأحرىكانفقد،للمواطنينالضريبيبالتكليفتععلقمحددةلغاية

.أجدادهموطنلحمبيتإلىيمضيأنلاعملهومقراقامتهمكانفييبقى

ولادةنجمرأواالشرقمنآتينمجوسالميلادروايةعلىمتىيقحم-2

تطلقالوقتذلكفيالمجوسصفةوكان!له.وشجدوايأتوالكيفعبعوهالمسيح

ميلادبخبرهيرودسمعوعندما.التنجيموعلومبالفلكالمتضلعينالحكماءعلى

راجع:وغاياتهكيرينيوص)حصاهطيةأجلمن)3(

دمق،،الد-شعلاءثار،اصحاقميخلأليلحانترجمة،الأوائلالمجيونصييهلايا:ص.).

07.صك!2،
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العارفينفدعا،العرشعلىلهمنافسظهورمناضطرباليهودملكالمسيح

سفرمنمتىيقتبسوهنالحم.بيتفيلهفقالوا،المسيحيولدأينوسألهمبالكعب

بعد2(5:ميخا)راجعلحمييتفيالمسيحميلادبخصوصنبوءته6ليالعورميخا

مدئربخرجمنكبهوذا...أرضلحمببتيا+وأنت:ففالطربفنهعلىنحوبرها

قصةفيمتىاسعخدمهاالتيالميتولوجيةاللغةولتجلىهذا)سرائيل".سعبييرعى

حتىيوسفبيتالىالمجوسيقودالنجمجعلعندماأسكالهابأوضحالميلاد

الأرضعنيععدلنجميمكنكيفنتساءلأنإلايمكنلاهناونحن.فوقهوقف

الكرةعلىصغيرةبلدةفيبعينهبيتالىيث!يرأنالضوئيةبالسنواتتقاسمسافات

الأرضمة؟

ونبعوه،المشرقفياليهودملكنجمرأواالذينمتىمجوسيتحول-3

Iوبشرهمملاكلهمظهرعندماالليلفيغنمهميحرسونكانوالوقاعندرعاةىل

الميعولوجيالمشهدهذاعلىلوقايضيفوهنالحم.بيتفيالمخفصبميلاد

السماءجندمنكبيرحشدالملاكإلىينضمعندما،فخامةأكثرتجعلهعناصر

الله.يسبحون

الطفلهويةمعرفةعلىقدرتهعدممتىروايةفيلهيرودتأكدعندما-4

الملاكولكن،لحمبيتفيالمواليدجميعبقتلامر،المجوسخدعهأنبعد

تحتذلكففعلمصر،الىبهماوسافروطفلهازوجتهياخذأنيوسفأمر

لأنبالعودةالملاكأمرهحتىمحددةغيرمدةمصرفيوأقامالظلامجغ

عدةالىقسمتقدفلسطينأنعرتالوطنإلىوصلوعندمامات.قدهيرود

مقاطعةعلىملكاصارقدابنهارخيلاوسوأنملكها،وفاةبعدولايات

فيسكنحيثالجليلالىوتوجه،لحمبيتفيالإقامةمنفخاف،اليهودية

فيولادتهمنالرغمعلىجليليايسوعكونمتىيفسروبذلك.الناصرةمدينة

لحم.بيت

ومنالكبيرهيرودمماثرمنالكعيرلناحفظقدالتاريخف!ن،الحققةوفي

نفسها،أسرتهأفرادمنالعديدقتلومنهاأيضا،تحصىلاالتيوجرانمهفظائعه

تارلضيشاهدلدينايعوفرولمبالتأكيدتحصللملحمبيتمواليدمذبحةولكن
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الأولى،بالدرجةفلاهوتيالقصةهذهاتكارمنمتىغرضأماوقوعها.على

أمروكما.لفرعونصنواهيرودومن،الثانيموسىيسوعمنيجعلأنارادلأنه

وحدهنجاالطفلموسىولكنالذكورمنالعبرانيينمواليدجمغبقعلفرعون

ا-2(:الخروج)سفرالنهرالىوأسلمتهالبرديمنسفطفيامهوضععهعندما

متىوشتشهدنجا.وحدهيسوعولكنلحمبيتبمواليدهيرودفعلكذلك،

الىيسوعسفربهاليفسر*ابنيدعوتمصرومن11:تقولهوشعسفرمنباية

منالمسيحدعوةعنيتحدثيكنلمهناهوشعبأنعلمامنها،وعودتهمصر

التيللايةالكاملوالنمى.هناكالمستعبديناسراثيلبنيدعوةعنصانمامصر،

11ابنيدعوتمصرومن،احببتهغلاماإسراثيلكانالماا:هومجعزأةمتىأوردها

1(.ا:ا)هوسع

الملكوفاةعلىسنواتعثرمضيبعديسوعميلادجعلقدلوقاأنبما-5

روايعهفيمكانلهايكنلممصر،الىوالهربالأطفالمذبحةمصةف!نهيرود،

ثمانيةمدةالوالداناننظرفقد.روتينيبشكلالميلادبعداحداثهاسارتالتي

إلىوذهباالطفلختناثم،الوضعبعدالوالدةلطهارةاللازمةالفترةوهيأيام

وبعد.الجليلالىرجعواثمموسىسريعةحسبعنهقرباناقدماحيثالهيكل

سنفييسوعكانفعندما.الأناجيلبقيةفيتردلمقصةبذكرلوقاينفردذلك

افمقدوهناك،الفمحعيدفيأورشليمبزيارةالعاثلةقامت،عشرةالعانية

فيعليهععراحتىمكانكلفيعنهيبحثانفراحايجداهولميسوعالوالدان

س!نه.قيهملمنعادةتعوفرلاحكمةعنمفصحاالشيوخيجادلالهيكل

.05(-241:الوقا

حتىوحياتهوميلادهيسوعأسرةعنالرسميةالأناجيلفيلديناماكلهذا

بهاتععرفلموالتيالمنحولةالطفولةأناجيلأماالعمر.منالعلاثينبلوغه

ولوقامتىروايتياعتمدتلأنهاجديدأيمعلوماتناعلىتزدفلم،الكنيسة

دونتقدالأناجيلهذهأنوبما.الميثولوجيةالعناصرمنالكثيرعليهاوأضافت

الميلاديالثانيالقرنأواسطبينفيماوذلك،طويلبزمنالأربعةالأناجيلبعد

اعتمدواقدمؤلفوهايكونأنالمحعملغيرمنف!نه،الرابعالقرنوأواسط
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فيواحداعنصراولكن.الرسميةالأناجيلتدوينزمنمعوفرةتكنلممصادر

ولادةمكانعنثالثةروايةلنايقدملأنه،عندهالعوقفيستحقالأناجيلهذه

علىخانفيولالحمبيتبيوتمنعاديبيتفيلايولدلمالذي،يسوع

لحم.بيتإلىالوصولقبلالطريقعلىصانما،مشارفها

زوجتهمعينطلقيوسففان،التمهيدييعقوبانجيلفيوردماقعلى

مريم:لهقالتالطريقبهمانتصفولما،لحمبيتفيالاحيعابأجلمنالحبلى

فوجد.الخروجأجلمنيضغطبطنيفيالذيلأن،الآنالأتانعنأنزلني

طريقهفيفالتقى،قابلةعنليبحثخرجثماليهافأدخلهامغارةهناكيوسف

الروحمنخطيبتهحبلتوكيفقصتهلهاروىأنبعدلمساعدتهتطوعتامرأة

وألقمتهطفلهاوضعتقدمريمكانتالمغارةالىوصلاوعندما،القدس

)4(.الولادةبعدعذراءزالتمافوجدتهاوفحصتهاالمرأةفتقدمتصدرها.

الرغمعلى،الأوائلالمسيحييننفوسفيالقصةهذهتأثيرعلىأدذولا

نأمن،المغارةبعنصريتعلقفيماالرسميةالميلادقصةمعتعارضهامن

الموروثكانلحمبيتفيمغارةفوقالمهدكنيسةبنتقدهيلانةالإمبراطورة

قائمةالكنيسةهذهزالتومام.033عاموذلك،الميلادمغارةأنهايعتقدالشعبي

واضحةتكنلمالحدودأنعلى،أهميةذاتدلالةالحادثةهذهوفي.الآنحتى

الوقتذلكحتىالمنحولةوالأخرىالرسميةالأناجيلبينالمسيحيينأذهانفي

الرسومفيشائعابقيمغارةفيالولادةمشهدانبالذكرالجديرومنالمتأخر.

لهذامصغرةمجسماتنجدحيثهذا،يومناالىوصولاالمسبحيةالدينية

وأميريكا.أوروبافيالميلادأسبوعخلالالتجاريةالمحالواجهاتفيالمشهد

لمولوقامتىإنجيليمؤلفبئأنمفادهانتيجةالىنخلصتقدمماكلمن

ردماوأنهما،وشبابهوطفولتهيسوعميلادبخصوصمعلوماتايديهمابينيكن

سرقأالثاثعالدينيالقصصمنالرئيسةعناصرهااستلهمتبقصةالفجوةهذه

:كتابراجعيعقوبلأنجيلالكاملالنصاجلمن)4(

,rd.38بم ,8391 pهى.M .R James, Apocryphal New Testament, O-
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بوذا،ميلادمصصفينجدهماوهذاعذراء.منالمؤلهالطفلميلادعنوكربا

والاله،السوريأدونيسىوالإله،الشرقمنقادماروماغزاالذياتيسوالإله

العاريخ،نهايةفيسيظهرالذيشاوسيتانطالزرداسيوالمخفصميثرا،الفارسي

تعسربحيثالبحيراتإحدىمياهفيللاستحمامتنزلعذراءبهتحبلعندها

المولودينهؤلاءوقائمة.القدممنذهناكحفظتالعيزرادشتبذوررحمهاإلى

وبواعثهامنشئهافيتبحثمستقلةدراسةذاتهابحدوتتطلب،طويلةعذراءمن

والنفسية.الفلسفية

فيلندققالبحثهذامنالمانيةالمرحلةفينتوقفسوفأنناعلى

اليهودية،لحمبيتقيولادتهوهماcالإنجيليةالميلادقصةعناصرمنعنصرين

اليهوديةلحمبيتفيولادتهأنلنرى،الناصرةمدينةفيالأولىوحياته

.الزمانذلكفيوجودلهايكنلمالناصرةمدينةوأن،مستبعدة

كى0ر8
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والناصرةلحمبيتمشكلة

تتالفمنطقةصورةهيفلسطينجغرافيةلناتقدمهاالتيالعامةالصورةان

علىالمتنوعةالجغرافيةهذهانعك!ستوقد.البعضبعضهاعنمعزولةبيئاتمن

الدويلاتمنعددالىالدوامعلىمقسمةفلسطينفكانت،السياسبةالحياة

مناطقفيخاصبشكلالفلسطينيةالبيئاتعزلةوتتجلى.المسعقلةالصغيرة

العريضيزرعيلوادييفصلهاالتيالجليلمرتفعاتونموذجها،الهضاب

وتشيريهوذا.ومرتفعات(السامرةمنطقة)أيالمركزيةالهضابعنوالخصب

معوالسياسيةالعقافيةالجليلصلاتأنإلىوالعاريخيةالأركيولوجيةالشواهد

الفلسطينية.المنطقةمعصلاتهمنأقوىكانتالأوسحالسوريوالعالمفبنيقيا

،الصلاتهذهمثلعلىتشهدالتيالمعماريةوالبنىا،ثريةاللقىجانبف!لى

رقيماعشرينمناكثرفيالقديمةالجليلعاصمةحاصورمدينةاسموردفمد

تاريخهيرجعوالذي،الأوسطالفراتعلىالسوريةماريمدينةأرسيفضمن

هذهفيالواردةالمعلوماتلناوتكشفالميلاد.قبلالثانيالألفمطلعإلى

الواسعة.الدوليةعلاقاتهاوعنحاصورأهميةعنالرقم

مولدسهدالذي.م(ق587-)0012والثانيالأولالحديدعصرخلال

مناطقعنعزلتهاعلىالجليلمنطقةبقيتويهوذا،السامرةمملكتيوغياب

دليللدينايوجدولاعامر(،ابن)مرجعيزرعيلواديوراءالأخرىالمرتفعات

ذلك؟منالعكسعلىبلالجنوبيةجارتهاالسامرةمعثقافيةصلاتعلى

تأثيراتإلىبقوةتشيرالعصرهذاخلالالمكعشفةاللقىمنوغيرهافالفخارلات

وتحتآناصورمملكةسيطرةتحتوقحقدالجليلأنويبدو،واراميةفينقية

خلالإلاالسامرةمملكةسيطرةتحتيقعولماخر،انادمشقمملكةسيطرة

فقدولهذا.مق721عامالآسورفييدعلىدمارهاقبلحياتهامنالأخيرالهزيع

السامرةاهلمنهخروامنمعسكانهمنكبيرقسمتهجيرالآسوريونقام

.أخرىمناطقمنسكانامحلهموأحلوا
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العصرخلالأما،الفارسيالعصرخلالالجليلعنالمعلوماتتنقصنا

وشرميوالسامرةفينيقياتهلينتمملماالجليلتهئينفقدوالرومافيالهيليشتي

والاجتماعيةالمعماريةالمفاهيموققبنيتجديدةمدنفيهولأت،الأردن

الإثنيالتركيبكانوقدوسيفورشى.)طبرية(تيبرياسمدينتىأهمها،اليونانية

الأصليينالسكانمنأساسيةذخيرةعلىاحعوتفقدمتنوعا،المدنلهذه

وعلى،الآشورفيقبلمنالجليلالىلهجيرهاتمأخرىسرائحوعلىالقدماء،

تمتقليديةكنعانيةكانتفقدالجليلفيالسائدةالديانةأما.يونانيةجاليات

ولهذا.اليونانيةالآلهةمعالمحليةالالهةمطابقةبعديونانيةبعناصرتطعيمها

ومتى15(.4:)متىالأممجليلاسمالمنطقةهذهعلىمئىانجيلمؤلفيطلق

غيرالشعوبإلىالاشارةفيالتوراتيبالمعنى12الأمم01تعبيريسعخدمهنا

اليهودية.

العانيالقرناواسطحتىيحتولمنلجليلقلامجتمعةالأسبابهذهلكل

هؤلاءالىبعداوةينظرونالجليليونوكان،العددقليلةيهوديةجاليةعلىالا

اليهوديةمقاطعةثارتوعندما.الجليليالمجتمععلىدخيلاجسمأوشتبرونهم

منالسلوقيةالحاميةطردفيالمكايييهوذاونجحالسلوقيالحكمعلى

اليهود،منللتخلصمناسبةذلكفيالجليليونوجد،اق.مك!آعاأورسليم

الجليلعنأجلتهمعسكريةنجدةإرسالإلىالمكاييبيهوذادفعماوهذا

الكاثوليكيةالترجمةفيالأولالمكابينسفر)راجعأورشليمإلىبهموجاءت

اليهوديةمقاطعةتحولتعندماعقودبضعةبعدتغيرالوضعولكن.23(-514:

نفوذهم،مناطقيوسعونالمكابيةالأسرةمنحكامهاوراحمستقلةمملكةإلى

.م،أق55عامنحوأملاكهإلىالجليلبضمالأولبولسأرسطوالملكفقام

الدينبقيفقدذلكومع.السلاحبقوةسكانهعلىاليهوديالدينوفرض

والمراجع،الجليلفيوالمخمعالثقافةتعلوسطحيةقشرةبمثابةاليهودي

والواجباتبالطقوسوجهلهمالجليلييندينقلةالىبالاشارةملأىاليهودية

اليهودية.الدينية

ق.م،63عامأورشليمعلىواستيلاثهمسوريةالىالروماندخولبعد
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منالكثيرينشجحالذيالدينيالتسامحمنجووسادالمكابييندولةتفككت

فيلاسيما،ابائهمدينالىوالعودةاليهوديةعنالارتدادعلىالجليلسكان

ملكاالرومانعينهالذي(يلقبكانكماالعربرهيرود)أوالكبيرهيرودعهد

علىالمحليةالدياناتسجعوالذي،الأردنوشرقيفلسطينمنطقتيعلى

الجليلأنيعنيوهذا.القديمةالعقليديةلآلهتهامعابدلهاوبنىنفسهاعنالتعبير

بقيمنوان،الزمنمنقصيرةلفترةالااليهوديةالثقافةسيطرةتحتيقعلم

كيهودينفسهالىينظريكنلمالرومانيالفتحبعدالجليلفياليهوديةعلى

اليهودية.أهلقبلمنحقايهوديايعذلممثلما،ارثوذكسي

كانتالعيالعقافيةالخلفيةلفهمجدامهمةالجليلتاريخعنالمقدمةهذه

فلربما.اليهوديةوالعقائدوالشرائعالأعرافعنبهاخرجالتييسوعرسالةوراء

الحكمفترةخلالتهودتقدأسرتهأناو،يهوديةأسرةفييسوعينشألم

إلىتنتميكانتأو،العادةبحكمالشكليةاليهوديةعلىواستمرتالمكايي

ونزعتهاالصوفيةبطبيععهاوالمعروفةالكرملجبلجماعاتمنروحيةجماعة

وكان،برسالتهوبشرحياتهطيلةقيهوعاشالجليلفييسوعنشألقد.العالمية

مسيرتهأواخرفيالاأورشليمالىيذهبلموهو،جل!يليينوأتباعهتلامذته

لاالجليلفيولدقديكونانمنطقيايسعتغوهذااليهود.صلبهحيثالتبشيرية

أوردهاالتيالأخباروبينالنتيجةهذهبينالتوفيقيمكنكيفولكن.اليهوديةفي

لحم؟بي!تفييسوعولادةعنولوقامتىمنكل

ف!ن،تاريخيأصلذاتلحمبيتفيالميلادقصةكانت)ذاالحقيقةفي

مدينةصانما،اليهوديةلحمبيتليستالميلادمكانتكونلأنالمرسحةالمدينة

عليهالتعتعمتموما،الجميعيعرفهلاماإن.نفسهالاسمتحملالجليلفيأخرى

السفوحمقابلتقعلحمبيتاسمتحملالجليلفيمدينةوجودهوتاريخيأ،

خلالومزدهرةقاثمةالمدينةهذهكانتوقد،الكرمللجبلالعرميةالشمالية

السابعالقرنإلىتاريخهاأرجعتالتيالأثريةالتنقيباتبينتهماعلى،يسوعحياة

بقاياعلىالموقعفينقبتالتيالإسرائيليةالأثريةالبعثةعثرتوقدالميلاد.قبل

فيبنيتولكنها،الميلاديالرابعالقرنأواخرإلىبتارلخهاتعودبيزنطيةكنيسة

هذهالجليللحموبت.م001عامنحوإلىبتاريخهاتعودمنهاأقدمكنيسةموقع
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يرجعالذيبطليموسمصورومنهاالقديمةالجغرافيةالمصوراتفيتظهر

ثموهجرانخرابمراحلالمدينةعلىتتالتوقدآ.ا03نحوالىبتاريخه

4891عام)سرائيلدولةقياموعند،سنةألفيمنأكثرطوالوازدهاربناء

فيالآنتظهروهي،الجليلمعظممعهذهلحمبيتحدودهااستوعبت

اليهوديةالموسوعةفيوردومد)سرائيل.لدولةالحديعةالخرائطجميع

تقعالجليليةلحمبيت")ن:يليمابخصوصها7291عام)سرائيلفيالصادرة

فيوكانت.زبولونسبطفيتيفونقريةمنمريبةوهي،الجليلغربفي

ألمانيةجاليةسكنتها4891سنةوفىلصور...التابعةالأراضيضمنالماضى

.(i)075(ص،4)الجزه"الهيكللجمعيةتابعة

عديدةاساراتالكتابوفي،الجليللحمبيتالتوراةمحرروعرفومد

التيللمناطقتعدادهمعرضفييشوعسفرفيمحررأوردهماذلكمنإليها.

)يشوعزبولونلسبطأعطيتالتيلحمبيتوبينهاالأسباطعلىيشوعوزعها

سكنقدالتوراةكتابفيزبولونسبطف!نمعروفهووكما(.9101-16:

ماايضاذلكومن.الكرملجبلمنالشرقالىتقعالأدنىالجليلفيمنطقة

يفعاحومات.سنينستلإسرائيليفماحوقضى11:القضاةسفرفيورد

ابصانومات.سنينسبعلحمبيتمن)بصانلاسرائيلبعدهوقضى،الجلعادي

الترجمةوتعلق.0011.الزبولونيوللونلاسراثيلبعدهوقضى،لحمبيتفيودفن

بيتن111بقولها:النصهذاعلىالفرنسبةأورشليموتوراة،الجديدةالكاثوليكية

سفرذكرهاالتيوهي،زبولونلحمبيتهيهناالسفرعنهايتحدثالميلحم

11.الناصرةمنبالقربوهي.91:15يشوع

مؤلفالىتواترتالعيالأخباربأنالقولنستطيعذلكعلىاععمادا

كانتربمايسوعلأسرةايأصليالموطنبانهالحمبيتعنمئىإنجيل

الأبكابراجعالجليللحمبيتعنوالأركيولوجيةالتاريخيةالمعلوماتهنهأجلمن1()

،بنان-زغرتا،القارحمطبعة،لبنانفيولدالميح:يمينيوسفالدكنورالماروني

الواردةوالمصورات.671-132،664-96الصفحاتالخموصوجهوعلى.9991

671.ك!416433X،6،،136:الصفحاتفي
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لحمبيتمنبدلأيهوذالحمبيتالىقارثهانظاروجهمتىأنإلا،صحيحة

ولادةعنميخاسفرفيالواردةالتوراتيةالنبوءةيسوععلىتنطبقلكيالجيل

يهوذا،أرضلحمبيتياوانت:بالنبيمكتوبهكذا11،نه:فقالقيها،السيح

11اسرائيلسعبييرعىمدئريخرجمنكلأنيهوذا،روساءبينالصغرىلست

أما11:التاليالشكلعلىالأصلينصهافيميخانبوءةوردتبينما.6(2:)مئى

منكولكنيهوذا،ألوفبينتكوفيأنصغيرةوأنت،افراتهلحمبيتياأنت

2(.5:)ميخا8القدممنذومخارجه)سرائيلعلىمتسلطايكونالذيلييخرج

تقللامشكلاتوسبابهطفولتهيسوعفيهأمضىالذيالمكانويطرحهذا

يوسفانالميلادعنقصتهنهايةفيمتىقالفقد.ميلادهمكانمثكلاتعن

نواحىالىانصرف01و:لحمبيتالىالعودةمنخافمصرمنعودتهبعد

إنهالأنبياءفيقيلمايتملكي،ناصرةلهايقالمدينةفيوسكنوأتىالجليل

فييردلمالمدينةاسمأنالىالنظرنلفتوهنا.23(-22)2؟ناصريأ"يدعى

بصيغةصانما(العربيةفىوردكما-)ناصرةNasirahبصيغةاليونانيالنص

Nazareth.)بصيغةوردتفقداليهاالنسبةأما)نازاريتNazoraios

لمدينةكاسم،لأس!+دةمم!*بصيغةالأوربيةالترجماتاحتفظتوقد)نازورايوس(.

Nazoreonوصيغة،الانكليزيةكلمكه*reneبصيغهاليهانسبتولكنهايسوع

على)9891(الضموعينللاباءالجديدةالكاثوليكيةالترجمةتعلقوهنا.الفرنسية

مابدقهنعرفأنعلينايصعبناصريا:ابقولها:ناصريا"سيدعى")نهمتىعبارة

المستعملفاللفظ.القديمالعهدمنمتىإليهيسمندالذيالنصهو

شيعةمنأحدعلىولاالناصرةسكانأحدعلىيدللا

مع)قارنالجليلييعادللفظايبدو(ما)علىفيهيرىمعىكانبل،الناصريين

الى،المثالياللىلمحدوسإلىباللفظةيشيرأنمتىارادولربما.96(26:متى

.5":31القضاةسفرفينجدهماعلى،لفهالمنذورأوالنذير

وأالنذير"،11لتعبيرالمعادلهواليونانيNazoraiosتعبيرأنالظنوأغلب

بأخلاقياتتنفردالتيالنذيرينجماعةمنواحدوهو،التوراةفيالواردالمنذور*51

منمصنوعشيءأيأوالخمرلايثربونفهم؟بهمخاصةوممارساتمعينة
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ثظامأويتتعون،شعورهميقصونولا،ميتبجثةسببلأييحتكونولا،العنب

سفرفينقرأماعلىالنذيرينهؤلاءمنواحداشمثمونكانوقدصارمأ.غذائيأ

تلد،لمعاقروامرأتهمنوحاسمهالدانيينعشيرةمنصرعةمنرجل+وكان:القضاة

وتلدينتحبلينولكنك،تلديلمعاقرأنتهالها:ومالللمرأةالربملاكفمراءى

أنتفهانجسا.سيئاتأكليولامسكراولاخمراتشرليولافاحذريوالآنابنا.

نذيرايكونالصبيلأن،رأسه(الحلاقة)=أداةموسىيعلوولاابناوتلدينتحبلين

7(.-13:2)القضاة"الفلسطينيينيدمنإسرائيليخفصلسدأوهو،البطنمنلثه

وردماومنها،التوراةكتابمنعدةمواضعفيالنذيرينهؤلاءذكرولرد

وأناا...ا:)سرائيلبنيبخطاياتنديدهمعرضفيعاموسالنبيسفرفي

أرضلترثواسنةأربعينالبريةفيبكموسرتمصرارضمناصعدتكم

بنيياهكذااليس.نذيرينفتيانكمومنأنبياءبينكممنواقمت،الآموري

لاقائلينالأنبياءواوصيتمخمرأالنذيرينسقيمملكنكم3الربيقولإسرائيل

بطنمنللربمنذوراصموئيلالكبيرالنبيوكان.12(-201:)عاموستتنبأوا"

.1(:)اصموئيلأيضاأمه

كلمةافكانت1:امهبطنمنللربكنذيرنفسهعنإرمياالنبيويتحدث

الرحممنخرجتوقبلما،عرفتكالبطنفيصورتكقبلماقائلا:اليالرب

أتكلمأنأعرفلا)ني،الربسيديا51:فقلت.لثعوبنبيأجعلعك،قدستك

تذهباليه(رسلكهنكلالىلأنكولد)نيتقل!:ليالربفقالولد.لأني

جعلتقدها:ليالربومالفميولمسيدهالربومدبه.امركمابكلوتعكلم

الذيالمخقصلسانعلىاشعبتاسفرفيونقرأ8(.-4:أ)ارميافمك*فيكلامي

ذكراميأحثصاءمن،دعانيالبطنمنالرب11مسيحا:إسرائيللبنيالربسيبععه

فيمبرياسهمأوجعلنيخبأنييدهظلفيحاد.كسيففميوجعل،اسمي

إليهقينضماليهيعقوبلارجاعلهعبداالبطنمنجابليالرب...أخفانيكنانعه

5(.-941:)اسعيا"قوتييصيرصمالهيالربعينيفيفأتمجد،إسرائيل

زوجتهحملببشارةجاءهعندماالمعمدانيوحنالوالدالملاكويقول

لكستلداليصاباتوامراتكسمعتقدطلبتكلأنزكرياياتخفالا1العاقر:
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لأنه،بولادتهسيفرحونوكثيرونوابتهاجفرحلكويكون،يوحناوتسميهابنا

منيمتلئأمهبطنومن،لربلاومسكراوخمرأ،الربأمامعظيمايكون

مرلمأننجدالمنحولةالطفولةأناجيلوفي.(15-ار:Iالوقا"القدسالروح

مريمأمحنةتقولالتمهيدييعقوب)نجيلففيأيضا.للربنذيرةكانتالعذراء

فسوفانثىأوذكراأنجبتمااذا،الربهواحي1:بالحبلبشرهاالذيللملاك

المشيعلىقادرةالطفلةصارتأنوبعد".حياتهأيامكلليخدمهللربانذره

المراهقة.سنإلىاقامتوهناك،بالنذروفاءالربهيكلالىأبواهاأخذها

حيثالعددسفرمنالسادسالإصحاحفيالنذيرينهؤلاءاصولونجد

وأرجلانفرز)ذا:لهمومل)سرائيلبنيكلمقائلا:موسىالربوكلم11نقرأ:

خليثربولايفترزوالمسكرالخمرفعن،للربلينتذرالنذير،نذرلينذرامرأة

يابسا.أورطباعنبأيأكلولاالعنبنفيعمنيشربولا،المسكرخلولاالخمر

فيها.انعذرالتيالأيامكمالالىرأسهعلىموسىيمرلاافتراز،نذرهأيامكل

الىيأتيلاانتذارهأيامكل.رأسهسعرخصلاتويرليمقدسا،يكونللرب

6(.-61:)العددميت"جسد

يعاكد،الانكليزيكلعكة*reneأواليونانيNazoraiosلتعبيرالمعنىهذا

مكانايفيeكلعك!*8لااسمهامدينةيسوععصرفيتوجدلمانهنعلمعندمالنا

علىتظهرلاوهيالتلمود،أوالعوراةفيموثقكيرالاسمفهذا.الجليلفي

.الميلاديالعانيوالقرنالأولالقرنالىالعائدةالجغرافيةوالمصوراتالخرائط

الميلاديالأولالقرننهايةفيامدناالذييوسعفوساليهوديالمؤرخأنكما

مدينةذكرعلىياتلم،فلسطينوقرىوبلداتمدنكلعنومعلوماتبقوائم

.2()الاسمهذامنقريبهوماأومكه*3،لأحتدعى

هذهاليومالناصرةيدعىالذيالموقعفيالأثريةالتنقيباتوتعززهذا

مدرسةفيالأستاذنوديأيتيانالباحثيقول.التاريخمنالحستقاةالمعلومات

انظر:،الناصرةلمدينةالتارلخيالرضعاجلمن)2(

,H.Spencer Lewis, The Mystical life of Jesus, AMORC, San Jose-
.3.rnia, .5391 chنلاس!هم
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فيأثريةتنقيباتاجريناالقد1:يليماوالأركيولوجيةالكتابيةللدراصاتأورشليم

ترجعالتيالبقايابعضفوجدنا،الحالية)-بازاليكا(الكنبسةنحتeكلعة*،لأ

لمانواضحأ،شيئأنجدفلمالأولالقرنمنأما،بعدهوماالثانيالقرنالى

تكنلم؟لاحكعكة*)نبرنهايمأنطوانبيارالفرنسيالمؤرخويقول!عر"نقل

والتاريخية.الأركيولوجيةالناحيةمنثابتةحقيقةوهذه،المسيحايامموجودة

أنجيلعنلهدراسةفيبومارم.أ.الكبيرالكاثوليكيالشارحأيضأيقولوهكذا

)3(.وغيرهموكولبيروكروسمانتروكمىامعالالشارحينمنوغيره،مرقس

للأنجيل،اليونانيالنصفيالواردةNazarethبينالربطتم)ذنكيف

؟الناصرةباسمالمعروفالجليليالموقعوبين

طورفيالمسيحيةالعقيدةكانتعندماللمبلادالأولىالقرونخلال

وكليسوعبحياةصلةذيجغرافىموقعكليوثقونالكنيسةاباءراح،البناء

منالعديدفيناجحايكنلمالتوثيقهذامثلأنوبما.وبقعةومدينةقرية

بمواقعمعينةأحداثربطإلىناحيتهمنالشعبيالخيالعمدفقد،الحالات

موقعمنكثرالواحدةللحادثةصارحتى،الأحيانمنكثيرفيمختلفة

عليهميطافالانجيلأرضالىالحجاجأنمنذلكعلىادلولا،مفترض

ويبدو.البشارةقصةفيالعذراءلمرلمفيهاظهرقدالملاكأنيقالأماكنبسبعة

منالعديدفيأفادواقدالإنجيليةللموامعالرسميالنوثيقالىالساعينأن

بموقعيتعلقفيماحصلماوهذا.الشعبيالخيالإليهسبقهممماالحالات

Nazareth.طولفيالاسمبهذاموقعللجادفيالجهودكلفشلتأنفبعد

صغيرنبعحولبيوتعدةفيهاصغيرةمزرعةعلىالعمورتم،وعرضهالجليل

الأكثرالاسموهو،ناصرةالمحليةباللغةتدعى(مريمالسيدةبنبعاليوم)يدعى

مهمةمنأنفسهمالباحثونأراحوبذلك،لأحكل!مك!*.اليونانيةالكلمةإلىقربأ

مسعحيلة.لهمبدت

وهيللناصرةكبديلنفسهاتطرحأنيمكنأخرىمدينةأنعلى

المرجعفييميئيوصفالدكتورانظر،ومراجحهاالأركيولوجيةالمعلوماتحعذهاجلهن)3(

الادس.الفصل،السابق
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لبحرالشماليالشاطئعلىتقعأنهاالإنجيلرواياتمننفهمالتي،كفرناحوم

يسوععلىالقدسالروحهبوطبعدأنهيخبرنامتىف!نجيل)=طبريا(.الجليل

عادوعندمايوما.أربينمدةالصحراءفياعتكف،الأردننهرفياعتمادهعقب

زبولونبلادفيالبحرشاطئعلىكفرناحوموجاءالناصرة"ترك:الجليلالى

طريق،نفعاليوأرضزبولونأرض:النبيب!سعياقيلماليتمفيهافسكن،ونفتالي

باهرا،نورأأبصرالظلمةفيالقاعدالثعب،الأممجليل،الأردنعبرالبحر

وفيا(.6-3:12)متىنور"عليهمأشرقوظلالهالموتبقعةفيوالقاعدون

مدينته،إلىوجاءالسفينةفدخلا:يسوعبمدينةكفرناحوممتىيدعواخرموضع

للرادهوفيا(.9:)متى...الخ!فراشعلىمطروحااليهيقدمونهمفلوجصاذا

يحملهبمفلوجاليهوجاؤوا...كفرناحومدخلاثم1:مرقسيقولنفسهاللقصة

أن13-85:متىمننفهملأنناكبيرةمدينةكانتأنهاويبدوالخ."....أربعة

احتوتأنهاو14ا2:مرمسمننفهمكمافيها.تعسكركانترومانيةعسكريةمفرزة

الضرية(جايى)أيالعشارمتىكانالمركزهذاوفي.الضرائبلجبايةمركزعلى

(.17-214:ومرقس،ا3-99:)متىاليهللانضماميسوعدعاهعندماجالسا

العفائية.معجزاتهأكثريسوعأجرىكفرناحوموفي

شأنها،الإنجيليالنصخارجموثقةغيركفرناحومأنهيالمشكلةولكن

الاسم،بهذاموقعاليومحتىالجليلفييوجدولا،الناصرةشأنذلكفي

ثلاثةنحويبعدالحومتليدعىمكانمعمطابقتهاهوالآنالسائدالرأيولكن

طبريا.بحيرةفيالأردننهرمصبمنالغرييالجنوبإلىمتراتكيلو

!00
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ديسمبرأ25فييسومولدهل

الاتفاقالكبسةآباءباستطاعةبكنلمالمبلاديالثالثالفرنأواسطحنى

الأوائلالمسيحيونكانفقدولذلك،يسوعميلادويومشهرتحديدعلى

2كيناير/6فيأوايار،مايو/02قيأو،/نيسانابريل02في)مابهيحعلفون

للاحتفالمناسبةواعتبرمصر،فيالنيلنهرفيضانفيهيبعدئالذياليوموهو

الباباأقرأنالىجدلموضعالمسألةهذهبقيتوقد.أوزيريسالالهبميلاد

وفيأ)1(.ديسمبر/ك25فيولدالمسيحلسوعأنم354عامفيليبيريوس

التيلوقاانجيلفيالميلادروايةمعيتعارضهذاالميلاديومتاريخف!نالحقيقة

وقالالربملاكلهمظهرعندماقطعانهميحرسونكانوامبتدينرعاة)نتقول

فالكل.10-28:الوقاالمسيحهومخفصداودمدينةفياليوملكموكدأنهلهم

لأن،قطعانهملرعيالرعاةلخروجالمنايسبالوقتليىديسمبرسهرأنيعرف

تمفلماذاللرعى.الصالحوالكلأالفحبمنخاليةتكونالوتتهذافيالسهول

الربيعيالميلادعنالنظروصرف،المقدسالنصفيالخبرهذاعنالتغاضي

قبل؟ديسمبر25فيالثويالانقلابيوممعيعوافقالذيالثويالميلادالى

مع!نىعلىنظرةنلقيسوف،السؤالهذاعلىالتفصيليةالاجابةفيالشروع

العالمية.الثقافاتمنالعديدلدىاليومهذاوأهمية

منعديدةقرونقبلكبرىاحعفاليةمناسبةاليومهذاكانالهنديةالقارةفي

تغلقوكانتمقدسا،الشعويالانقلابيوماعتبرالصينوفي.المسيحيالعصر

أفخمتقامكانتفارسوفي.العملعنالناسويتوقفالحوانيتفيه

المصريونوكان.الشمسالهميلادعيداعتبروهالذياليومهذافيالاحتفالات

سهرمنالأخيراليومفيحوروسبابنها)يزي!الإلهةحبليومبعئونالقدماء

انظر:اتواريخهنهبخصوص1()

,H.Spencer Lewis, The Mystical life of Jesus, AMORC, San Jose-
5.7.rnia,كأhcCal

933.Joseph Campbell, Occidental Mythology, Penguin, ,7791 P-
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منيخرجونالمححفلونكانعندماديسمبر،25فيبهولادتهاويوم/اذارمارس

البامبينوصورةتحملمثلماالإلهيالطفلصورةيحملونوهمحوروسمعبد

وكان.يسوعبميلادالمحتفلينعلىلتعرضرومافياليومالوليد(الطفل)أي

يحتفلونوالرومانيالهيلينسعيالعصرخلالباخوصوالالهأدونيسالالهعباد

أنهأدونيسميلادأسطورةوتقول.الشتويالانقلابيومفيالإلهينهذينبميلاد

للجرمانوكان.المنحولةالطفولةأناجيلفييسوعولدكمامغارةفيولد

يتمفيهح)35،يولياحتفاليدعونهالشتويالانقلابيومفياحعفالالقدماء

أسجارجذوعفيالناروتشعلالآلهةالىالقرابينوتقدموالمواثيقالعهودتجديد

عيدعلىللدلالةالألمانيةاللغةفيالانحتىيوليكلمةبقيتومد.مقطوعة

بالانقلابيحتفلونالقدماءالسلتيونكانصايرلندابريطانياوفي.يسوعميلاد

العالمحضارةومن.والمرتفعاتالجبالرؤوسعلىالحرائقب!شعالالشتوي

الشعويالانقلابيومقدسيةعلىالشواهدمنالعديدلدبناأميريكافيالجديد

)ى.اليومهذاقيتقامكانت!لتيالدينيةوالاحتفالات

اختيارورادالكامنةالمباشرةالعقافيةالمؤثراتفهمأردنااذاأنناعلى

مساحةتضييقعلينا،يسوعميلاديومباعتبارهالشتويالانقلابليومالكنيسة

الميلاديةالقرونفىزمنيأوحصرها،الموضوعبهذاالصلةذاتالثقافيةالخلفية

نهرإلىسرقأالسوريالفراتنهرمنالممتدةالرقعةفيومكانيا،الأولىالثلاثة

المتصلهذاففيجنوبا.مصرالىسمالاالأسودالبحرومنغربأالايطالىالتيبر

بموضوعنا.الصلةذاتوالدينيةالفلسفيةالتصوراتنشأتالمكانيالزماني

الحمصي:الشمساله

الىبومبيالرومانيالقائددخولمنذروماعلىالشرقيةالالهةتدفقابتدأ

الالهةطقوسيقبللمالمحافظالرومانيالطبعولكن.ق.م66عامسوهـدة

هذاإلىمنسجمةوجعلهاالشرقيةأصولهامنللكعيرتهذيبهبعدإلاالمسعوردة

وعقبام39عامفي.التقليديةالرومانيةللديانةالعامالطابعمعذاكأوالحد

الابع.الفصل،السابقالمرجع،لوش!سبنسرهربرتانظر)2(
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وذسيفيروسسبتيموسالعسكريالقائدنجح،كومودوسالامبراطوراغتيال

ودخل،العرشعلىمنافسيهمناثنينعلىالقضاءفيالأفريقيةالفينيقيةالأصول

فيوحل،القيصريالأرجوانيالرداءالشيوخمجلسسلمهحبثمننصرأروما

فيالشمسكاهنابنةدومناجولياالسوريةزوجتهمعالإمبراطوريالقصر

العسكريللفيلققائداكانعندماتزوجهاقدسيفيروسوكانوملكها.حمص

سورية.فيالمتمركزالرابعالروماني

الأصل،العربيةغرامسمسيأسرةبأيديحمصمدينةفيالحكمكان

ظلفيواحدةبيدوالدينيةالزمنيةالسلطةزمامعلىيقبضونملوكهاكانوالتي

تمفقدالسورلةللمنطقةالجديدالاداريالتنظيمووفق.ثيوقراطيحكمنظام

المقيمالرومانيالواليسلطةتحتحمصفيالحاكمةغرامشمسيأسرةتعبيت

حكمتحتحمصكانتهناعنهانتحدثالتيالفترةخلال.أنطاكيةفي

)=إلهبالاللاجاالمدعوالشمسإلهلمعبداكبرالكاهنباسيانجوليوص

للعباداتالأصليالطابععلىالحمصيالشمسالهعبادةحافظتوقد(.الجبل

اليهاترمزصىانمالها،تنزيهأبشريةهيئةفيالهتهاتصورتكنلمالتيالساميه

حمصمعبدحجركانمخروطيا.شكلايتخذماغالبامنحوتغيرطبيعيبحجر

رأسذا،سم6ا!هعنارتفاعهيزيدلاأسوداحجراالمؤرخونيصفهماعلى

صورةعلبهصقيلمزركشبرداءيجللونهالكهنةوكان،عريضةوقاعدةمستدق

قدسفيالطقوسامامهويقيمون،الشمسيةللألوهةالشائعالرمزوهونسر

المعبد.أقداس

دومناجولياالأولى،بابنعينصانماذكوربأولادباسيانالكاهنيرزقلم

لابنتيهليقدموسعهفيماعملوقد)=ميساء(.ميساجولياوالثانيةالكبرىوهي

منذاليهماوأوكل،اليونانيةوالفلسفةالرقيةالحكمةبينجمعتمنفتحهثقافة

ايلاديانةدومناجولياتشربتفقدوهكذا،معبدهفيالشصع!الهخدمةصغرهما

فقد.عالميةشموليةبنظرةوزودتهانفسهاأعماقفيجذورهاضربتالتيجابال

بالعوحيديةتكنلمولكنها،توحيديةعبادةحمصفيالشصىعبادةكانت

كلأنترىمنفتحةتوحيديةصانما،خرىالأبالدياناتتعمرفلاالتيالمتعصبة

الحق.اللهمعرفةإلىتؤديطرقهيالعبادةأشكال
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شؤونزوجهاتشاركوراحترومافيدومناجوليااستقرتعندما

ولكن،الدي!نيةميولهاإخفاءعلىك!مبراطورةالبراجماتيحسهاأجبرها،الحكم

بالأدباءتتصلراحتفقد.العامسلوكهافيقبذتالعالميةالإنسانيةافكارها

مفكرونالصيفيبيتهافيمجلسهايحضروكان،بهمنفسهاوأحاطتوالفلاسفة

هوقيلوستراتكانهؤلاءكلبينمن.الفلسمةوالمدارسالشيعمختلفمن

احياة1دعاهكتابأمعهاوبالتعاونمنهاب!يحاءوضعوقدإليها،المقربالصديق

والنظر،الأديانجميعاحعرامفيدومناجولياأفكارعنقيهعثرأبولونيوس"،

)3(.واحدةغايةالىتسعىفكريةكصيغاليها

الدينيةالرؤيةهذهزوجتهمنإليهانتقلتالذيسيفيروسسبتيموسأما

فينعأتالتيسيرابيسالالهعبادةهيأخرىسموليةبعبادةتاثرفقد،العالم!ية

الشرقآلهةسخصهفييجمعواأنحاولواالذينالبطالمةعصرأوائلمنذمصر

لقبعليهأسبغماوهذاطرأ،الألهةخصائصعندهوتلتقيمعأوالغرب

لأنعبادتهوطمحتروماإلىالالههذاانتقلوقد.الآلهةكلأي،بالثيوس

منعددوكان،واحدالمانحولالأمبراطوريةسعوبتجمعأمميةعبادةتكون

وبينهمانعشارها،علىمشجعينالعبادةهذهالىميالينالرومانالأباطرة

حالاتيشفيكانانهفيسبازياناخباروترويوفبسبازيان.وتيتسكاليجولا

)،(.سيرابيسإلههبقوةالعمى

انظرروما،فيالوريةا،صرةحكموفترةالحمصيالثصىالهموضرعفيلتوصع)3(

التالية:المراجع

.8791دثقالفرنسه()عنالامسلبءسصترجمة،صو!لات)براطورات:بابلونجان-

.8391دثق،عىاسعدخالدترجمة،روماحكمنسوهـلاتأيرات:تورتوننريجود-

.5991دثق(،الألمانية)عنداودلىلريناترجمة،الحمميالثمىإلهةألتهايمفرانتز-

انظر:ابولونيوسحياةكتابأجلمن-

6891.,F..W Geoves Campbell, Apollinius of Tyana, Chicago-
انظر:سيرابي!الإلهبخصوص)4(

7891,,JosephCampbell, edt, The Mysteries, Princeton, Newjersey-
18.1-11605.
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عبادةعلىحافظأبيهعرشدومناجولياإبنكركلاورثعندما

الذيهيليوسالكلاسيكيالشصىالهوبينبينهطابقأمهبتأثيرولكنهسيرابي!،

المشرقةالهالةكركلانقوشعلىوتظهر.وراءهيختفيالسوريالشصإلهكان

يدهيرفعوهوالقيصرويظهرالأسد،وهوالآخرالتقلمديورمزهاللشصس

علىيدلاسمالشمسلإلهيكنلمكركلاعهدفي.الشمسالىمشيرااليمنى

كانتالأملأنالحمصيالشصسالهأنهفييشكلماحدأانغير،منشثه

عنأسفرالالههذاولكن.بال)يلاجاكهنةأسرةنسبومنالأصلحمصية

قيالمرابطةالعسكريةالفرقرفعتعندماكركلا،اغتيالبعدالسوريوجهه

الأختميساجولياحفيدباسيانالفتىالإمبراطورىالمنصبالىسورية

وريثهوكانباسيانالكاهنجدهاسمعليهأطلقوالذيدومنا،لجولياالصغرى

الشمس.كاهنمنصبفي

الزيذلكبعديرتدولم،الشرقيالكهنوتيبزيهروماالىباسيانوصل

باسيانتفرغالعاصمةفياسمقرارهبعد.قليلةمناسباتوفيمكرهاالاالروماني

لهوبنىحمصمنالأسودالحجرفاسنقدم،بديانتهوالتبشيرباللىللاجاإلههلخدمة

ولرقص،المعبدطقوسالأعلىالكاهنوبصفعهبنفسهيقودوراحروما،فيمعبدا

الطبولولدقاعسورياتنساءمنالمؤلفةالجوماتألحانعلىالمحاهـدبحول

وطبقةالشيوخمجلسأعضاءكبارالطقوسهذهمثاهديبينمنوكان.والصنوج

فيها.يشاركونالدولةفيالعلياالمناصبذوووكان،الفرسان

حركماوكل،لوطنهالدينيةالتصوراتتاثيرتحتباسيانكانلقد

يظهروهو،عامبشكلالشرقيةأوالسوريةالطقوسفياصللهكانعواطفه

ونظرةممتلئتينوسفتينناعمبوجهشابهيئةعلىصورمناليهوصلنافيما

القيصرجهودأنغير.الصوفيةالعأملاتفياسمغراقاتعكسحالمةعميقة

الروماني،الطبععلىالغريبةالشرقيةالطقوسعرضعندتتوقفلمالكاهن

أوحدارباالههاورفعالشمسديانةنشرإلىأساسيبشكليمجههمهكانبل

بذل،م222و022بينفيماسنواتثلاثوخلال.الرومانيةل!مراطورية

وتخلىالفشلإلىالسعيهأنالا،ممكنتبشيريجهدكلالسوريالقيصر

والعنازلبالاعتزالنصحتهميساجولياجدتهانحتىنصير،كلالنهايةفيعنه
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إحدىوفيممايا.جولياالثانيةابنتهاابنلألكسيانتدريجيأصلاحياتهعن

ونودي،أمهمعقصرهفيوقتلوهالجنودهاجمهم222عاماذارشهرمنالليالي

.سيفيروسأليكسندراسمتحتإمبراطوراالسوريةالأسرةافرادآخربألكسيان

بال.إيلاجاودعاهالههاسمتحتالعاريخخلدهفقدالقتيلالقيصرأما

نأالسوريةالشمسديانةعلىكانمروعهوانهياربالايلاجاوفاةبعد

اتجاهينفيأخيراجهودهاتمحورتوقدالتبشير.فيمباسرةغيرطرقاتسلك

المحدئة.الأفلاطونبةوالفلسفةالادبيةالروايةعلىمععمدة

الحمصي:هيليودور

الثالثالقرنأواسطفيالبارزينالأدباءمنالحمصيهيليودوركان

فيواسعاانتثارالقيت(الاثيوبية)ايالاثيوبيكاعنوانهاروايةكغبومد،الميلادي

بينكبيراتقديرأولقيتالحديثةالعصورفيمجددأابتعثتثم،الرومانيالعالم

منكلإعجابمحلوكانت،الباروكوعصرالأوروبيةالنهفةعصرمثقفي

الروايةهذهتعود.وراسينوسكسبير،،وكالديرون،وسيرقانتسوتاسو،،رفائيل

الإلهكانزمنالىأي،لىللاجابالالإمبراطورسقوطمباشرةتلتالتيالفترةإلى

الدورويلعبصاثيوبيا،مصربيناحداثهاوتدور،للقارئمعروفافيهالحمصي

معين،بمكانالكاتبيربطهلاالذيهيليوسالكلاسيكيالشمسالهفيهاالرئيسي

الذيالشمسقرصخلالمنالعالمفيحضورهعنيعبرالذيالمطلقالالهفهو

ومنمعبدهمنإلهههيليودوريخرجوبذلك،الأقطاركلعلىعليائهمنيشرف

الذيالقارئف!نالروايةنهايةوفيكونيا.إلهابهولبشرحمصفيالأسودحجره

الىعبادتهوانعشارأعمالهعنسمعولما،الآلهةأنقىلكونهالالههذاإلىقلبهمال

فىالمؤلفيشيرعندما.الحمصيالالههوالروايةالهبأنيفاجأ،الاثيوبيينبلاد

هذههيليودورحفظلقد.هيليوسأسرةإلىيشميحمصيمواطنانهالىالنهاية

تركهماعلىتدلولكنها،ومؤثرةماهرةفنيةخدعةوهي،القصةلآخرالمفاجأة

الدعوةفيالحذرتوخيإلىدعتسلبيةاثارمنالشابالسوريالإمبراطورتهور

)5(.الجديدةحلتهفيالقديمالحمصيالالهالى

الرابع.الفصل،الابقالمرجع،ألتهايمفرانتز)5(
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المحدثة:الأفلاطونية

أقلوطينتلاميذمنسوريونفلاسفةكانالروايةمعالتوازيعلى

تعاليميمزجونم(027-)502المحدثةالأفلاطونيةالفلسفةمؤس!الاسكندري

الفلسفىالفكرمعبالتقاطعأخذتالتيالسوريالشمسالهديانةمعمعلمهم

الخريفية.قترتهإباناليوناني

تفكيرببدايةويؤذن،القديمالفلسفيالتفكيرنهايةافلوطينفكريمثل

الفلسفيالنظاميقومالحدود.أبعدالىالعقليبالتفكيرالدينفيهيندمججديد

فكرةعلى(المشرقيةالدياناتفيفاعلافكرهزالما)الذيالكبيرالمعلملهذا

المادةمرتبةاخرهامراتبئلاثعبرالأولالمبدأمنهبوطاالموجوداتتدرغ!

الخئر،بالواحدأفلوطينيسميهالأولالمبدأهذا.الموجوداتأدنىتعتبرالتي

الخيرللواحدننسبأنأردناإذاونحن.اللهاسمعليهيطلقأنجداويندر

المطلقالكماللأنه،نعلمماكلبخلافانهإلاوصفهاستطعنالماصفات

عنالوجودمراتبصدوروصففيولأفلوطين.عداهماكلإلىبالقياس

فيضأو،الشمسعنالنوربفيضأشبه)نه؟مختلفةوتشبيهاتصورالواحد

هذهبينالمشتركةوالصفة.الدائرةمركزعنالأقطارصدورأو،النبععنالماء

واحتفاظه،عنهكيرهصدورمعثابتأالمصدربقاءعلىتأكيدهاهيالعشبيهات

مرتبةهيالخيرالواحدعنصدوراالمرانبأولكانتوقد.الأصليةبوحدته

الثانيةالمرتبةفاضحتالعقلوعن؟ذاتهخلالهمنالواحديرىالذيالعقل

أعلىالىتتجهالداخليجانبهاقفي،مزدوجةبطبيعةتتصفالتيالنفسوهي

خالقةتكونالذيالحسنعالمالىفيهبطالخارجيمظهرهااماالعقلصوب

تحولالذيالأفلوطينيالثالوثيكتملوبذلك)6(.الماديالعالمأصلفهي،له

والابنالخير(،)=الواحدالأبمنالمؤلفالمسيحيالثالوثإلىبعدفيما

(.)=النفسالقدسوالروح،(العقل،اللوغوس،)=الكلمة

التراثميزالذيالمتعددةالآلهةعالمعنالمحدثةالأفلاطونيةتتخللم

:كنابمقدمةراجع.افلرطينلفكرالعامةالخطوطأجلهن)6(

0791.القاهرة،،فلوطينالرابعةاتاعةةزكريافؤادالدكتور
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.الوحدةإلىالتعددب!رجاعوذلكومعناهمحتواهمنأفرغعهولكنها،اليوناني

الذيأهميةبرزتالإلهيجوهرهامنالقديمةالآلهةجردتماوبقدر

المدئرالإلهيالعقل:الشمعىالهوهوالشاملجوهرهفيجميعااحتواها

الكبيرللواحدوالأداةالمرئيةالصورةإلايكنلمالإلههذاولكن.للكون

افلوطينتلاميذلدىخاصبشكلالفكرةهذهوتتوضح.فوقهالذي

هؤلاء:أبرزمن.محددةشرميةداثرةالىينتمونكانواوالذينالمباشرين

صور،مدينةإلىنسبةالصوريوفورفوريوس،مصريوهوسكاسامونيوس

كان.سوهـدونوجميعهمويامبليخوسوأميليوس،وكلينيكوس،ولونجين

أهممن.أفلوطينلأفكارالرئيسيالثارحوهوهؤلاءبينالأبرزفورفوريوص

يتعلقافيما1بعنوانوهوالشمسألوهيةفينظريتهيشرحالذيالكتابمؤلفاته

إلاليستطرأالآلهةأنهيالكتابهذافيارالهوخلاصة".بالشمس

وهمالأعظمالنورقهو،وطاتاتهالشمسإلهقوىمنمعفاوتةدرجات

والآلهة،الخيرالواحدبينوسيطأإلاليستبدورهاالثحمسأنإلا.النجوم

العالمفيدثهالمرئيةالصورةانها،المحسوسوالعالمالروحانيالعالموبين

الخيرمنب!رادةوملكسيدفهي،لأحوالهوالمنظمةفيهالفاعلةوقوته

)7(.الأعلىالروحاني

إلهإليهيفتقدكانالذيالفلسفيالأساسصياغةتمتالطريقةوبهذه

أدواتمنحوزتهفييكنلمالذي،الشابالامبراطوروكاهنهالسوريالشمس

يموجعصرفىالكثيرينتقنعلمالتيالطقوسسوىالواحدب!لههالتبشير

الفلسفية.والمدارسبالأفكار

الأمبراطورية:السمسومحبادةاورليان

تلميذهبهالتحقوهناكروما،فيحياتهمنالأخيرالشطرافلوطينقضى

الأفلاطونيةلقيتغالينوسالامبراطورعهدوفي.الصوريفورفوريوسالمفضل

الساعاتيجلسكانالذيالامبراطورسخصفيلهاسياسياسنداالمحدثة

وجدت،م268عامغالعنوساغتيلوعندما.ويحاورهأفلوطينإلىالطول

.121-711ص،الابقالمرجع،ألتهايمفرانتز)7(
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كاملعلىاستولتالتيزنوبيا،الرقملكةفيلهاسنداالمحدثةالأفلاطونية

ومسعقلةموحدةمشرقية)مبراطوريةلخلقمحاولةفيالنيلوواديالشامبلاد

فيببلاطهاالتحقوقدذاتها.روماالىالتوجهفيتفكركانتوربماروما،عن

الذيولونجين،وكلينيكوس،فورفوريوسمثلالأفلاطوننمنعددتدمر

الخارجية.لسياسعهاوموجهاالخاصمستثارهاالملكةجعلته

طموحاتعلىالقضاءعلىمصممأكانأورليانالجديدالامبراطورولكن

وهزمسورياإلىتوجهرومافيالأمورلهاستقرتانفبعد.السوريةالملكة

مسصارفعندوالثانيةانطاكيةعندالأولىكانت،معركعينفيالتدمريالجيش

قداورليانجيشفإنلأورليانالمدونةالسيرةترويهماوعلى.حمصمدينة

الرومانالجنودوسرعزنوبياجنوداستبسالأمامالثانيةالمعركةفيتضعضع

،القتالبمئابعةأوصاهمإلهيتجلللجنودتراءىاللحظةهذهوفيبالفرار.

التيزنوبيامعسريعحسابتصفيهسوىأمامهيبقولمالنصرأورليانواحرز

فيهاالشم!صمعبدإلىتوجهحمصالىاورلياندخلعندماتدمر.فيتحصنت

النصر.منحتهالعيالإلهيةالقوةتلكفيهرأىالذيبالإيلاجاالىالقرابينوقدم

الإلههذاعبادةمعهحمل،التدمريةالملكةأسيرتهمصطحباروماإلىعودتهوفي

ياإنفيكتوسسولاسمتحتهيليوسالكلاسيكيالشمىإلهوبينبينهوطابق

علىتشرقالتيالامبراطوريةلوحدةرمزامنهوجعل،تقهرلاالتيالشمس

تقامكانترومافيالإلهلهذامعبدأأورليانبنىوقدواحد.إلهأشعةأصقاعها

كماديسمبر.25يومفيسنواتاربعكلالشمعىبميلاددينيةاحتفالاتفيه

ل!مبراطوريةكسيدالممسقرصعليهايظهرمعدنيةعملةايإمبراطورصك

حلةفيروماإلىإيلاجابالعادوهكذا.الأرضيممثلهباعتبارهوأورليان

صالحأوإلهاعالميةقوةالىوتحول،حمصفيالأسودحجرهتاركأإمبراطورية

)ه!.الامبراطوريةشعوبجميعتعبدهلأن

راجع:الأمبراطوريةالضوعبادةاورليانالامراطورأخباراجلمن)8(

.11الفصل،الأولالجزء،هاث!منجباحمدنرجمة،الروما.سةالامراطوهـيةضوط:جيون)دوار-

.6الفصل،المابقالمرجع،(لتهايمفرانش-
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أخرىفلسفةمنجديدادفعأتتلقىالشصىعبادةكانتالوقتهذافي

الشمسيالإلهوعبادةالمتأخرةالرواقيةالفلسفةوهما،اخرىسمسيةوعبادة

التيالشمس-)نفيكتوسسوللقبلنفسهانتزعوالذي،)يرانمنالقادمميمرا

فرقةمنالميلاديالعانىالقرنأواسظفيتحولتقدالمسيحيةوكانتتقهر.لا

معالتحولهذاوتراقق،عالميطموحذاتسموليةديانةإلىمنشقةيهودية

الذيالمسيحيسوعتأليهالىمادتالمسيحياللاهوتفيجوهريةتبدلات

خمسيننحوبعدانتهى،الأخرىالشموليةالعباداتآلهةمعتنافسفيدخل

تقهر.لاالتيوالشمسالمسيحبينالمطابقةإلىأورليانوفاةمنسنة

:المعأخرةالرواقعةالفلسفةأثر

منالأصليةاليونانبأرضارتباطاأضعفمذهبانشاتهافيالرواقيةكانت

قامتوقدالثعرقن.الفلاسفةمنكانواممثليهاوأسهر،الأخرىاليونانيةالفلسفات

اهعمامكانق.م(.263-)5زلنونيدعىقبرصمنقينيقيأفكارعلىالفلسفةهنه

ذلكبعدظلتوالتيعالجهاالعيالمشلالومن،الأولىبالدرجةأخلاقيازينون

حريةمشكلةمنبهايتصلوماالقدرلة()أوالحتميةمشكلةهيللرواقيةالشاكلالشغل

.للكونالكليالتركيبفهمضوءعلىالافهمهمايمكنلاالمشكلمانوهاتان.الإرادة

بمضيالأخرىالعناصرتنفصلومنهاالنارهيالأصليةالمادةأنقلنونرأىفقد

النارالىسيءكلويعودساملحريقيحدثالنهايةوفي،الكونمعالملتشكلالوقت

داعادةوالفناءالخلقمنتهيلادوراتفيجديدمنالكونيتشكلثم،الأصلية

بكلالتاريختحكمإلهيةقعاليةعنفتصدرالعالمتسترالتيالقوانينأما.الخلق

وهنهمسبقا.مقدرنحوعلىمعينهدفأجلمنسيءكليحدثحيث،تفاصيله

ععه)!.خارجأسيئاوليستالكونفيكامنةقوةهيالإلهيةالفعالية

جاءفقد،التوالىعلىالرواقيةالمدرسةترأسواالذينزينونتلاميذأما

البحرعلىكيليكيامنطقةمنخاصوبشكلالصغرىآسيامنمعظمهم

مباسرةزينونبعدالرواقيةترأسفقد.سوريةمنبعضهموجاء،المتوسط

.212-21صا،8391الكويت،الغربحكمة:رسلبرتراند)9(
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-)315كيليكياعاصمةطرسوسمنالقريبةصوليمدينةمناراتوستلميذه

فيهدرسالذيPhenomenaالظواهركتابمؤلفاتهأشهرومن.م(،ق024

وقدالسماء.وأحوالالرواقيةبينعراهاتنفصملاصلةوعقد،الفلكأحوال

صوليمدينةمنوهواثينودوريوسيدعىزينونحلقةمنواحدأراتوسعاصر

عرضأولقدمالذي.م(702j-)028كريسبوسجاءصوليومنأيضا.

منطقةمنسلوق!ىثم،طرسوسمنزينونتلاه.الرواقيللمذهبمنهجي

تلامذتهمنواثنانطرسوسمنانتيباترثم،البابليديوجينثم،الدجلة

يوصفالذيالسوريبوسيدونيوسئم،وهيراكليدارخيديصسالطرسوسيين

الرومانيللكاتبأستاذاوكان،القديمالتارلخفيالمفكرينأهممنواحدبانه

منوكلاهماالصغيروأثينودوريوسالكبيرآثينودوريوسثم،سيشرونالشهير

تعلمالذيم(-14ق.م)27أوغسطسالامبراطورالصغيرعاصروقد،طرسوس

رواقىذلكبعدحكمهافيوتلاه،طرسوسلمدينةحاكماصارثم،يديهعلى

15(.)الفلاسفةيحكمهادولةفيأفلاطونحلمتحققوبذلك،نسطوريدعىاخر

صايمانهموالتنجيمالفلكبعلمالمتأخرينالرواقييناهتمامقادلقد

الكوكبيةالعقيدةمنبنوعالتبشيرالى،الحوادثبكليعحكمالذيبالقدر

هوالأعلىالحقالألهولكن،الهيةكاثناتهيالسماويةالأجرامانترىالتي

العقلهذا.كريسبوسقولحدعلى،الكونيالفراغيتخللالذيالعقل

أجزاءيجمعالذيالكونيبالحنانالسوريبوسيدونيوسيدعوهالشمولي

علىاخرونرواقيونأكدفقدأخرىناحيةومن.تنفصملاوحدةفيالعالم

حدوعلى.لهالناظموالمبدأالكونسيدبمعابةواععبروهاالثممسألوهية

التيالشمستتحركالوسطافي:العقيدةلهذهبلينيالرومانيالكاتبوصف

بقيةوحركةالفصولتنظمالعيوهي،والطاقةالحجمفيالجميعتفوق

11.عقلهأوالكونروحبانهاالاعتقاديجبهذاوعلىالسماء،فيالنجوم

كعابهفيالمتأخرةالرواقيةعنالرئيس!يةمصادرناأحدوهوسيسترونويقول

9891,(01,David, Ulansey, The Origins of Mithraic Mysteries,Oxford)PP_07-68.
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وهوشيءكلعلىالحاويهوالثابتةالنجومفلكان11:يليماسكيبيو!احلم1

وسظفي.لحركتهمعاكساتجاهفيتعحركأفلاكسبعةوتحته،الأعلىالإله

المتحكموالمبدأالعقلوهيكلها،الأنوارسيدةالشمسهنالكالأفلاكهذه

أنفسنانجد،المتأخرةالرواقيةللعقيدةالمتعددةالصياكاتهذهافي".بالكون

قمنوناظمه.الكونحاكمةبأنهامنهماكلتوصفرئيسيتينألوهتينأهام

افلك1أو"الكونيالحنان11أو"الكونيالفراغيعخللالذي*العقلهنالكجهة

لاونحن".العالمحاكمةالشمس11هناكأخرىجهةومن01،الثابتةالنجوم

حيثمنواحدةألوهةاععبرناهمااذاإلاالألوهتبنهاتينبينالتوقيقنستطيع

طريقةعلى،الأخرىعنصدرتقدالشمسوهيإحداهماوأن،الجوهر

الفاعلةوقوتهاالعالمفيالمرئيةصورتهاوصارت،المحدثةالأفلاطونية

والميثروية:هيثراا)أا

الرواقيةللفلسفةالأصليالموطنوفيالمبلادقبلالأولالقرنخلال

منطقةفيالسادسميثراديضأسسهاالتيالفارسيةالمملكةعهدإبان)كيليكيا(،

عبادةكيليكيافيظهرت،الصغرىآسيامنواسعةأجزاءإليهاوضمتالبنظ

الىالأسودالبحرمن،الرومانيةالامبراطوريةأنحاءجميعفيانتشرتجديدة

حولالعبادةهذهتركزتجنوبا.الكبرىالافريقيةالصحراءوالىغربااسكتلندا

تنموشجرةتحتولدأنهالأصليةاسطورتهوتقولميثرا.يدعى)يرانمنقادمإله

يديهب!حدىيحملعارطفلهيعةعلىصخرةمن)نبعقحيث،مائيمجرىقرب

الكريمالقرانفيعيسىولادةمع)قارن)12(،الشمسيأصلهعلىيدلمشعلا

.23(-22:مريم-مائيامجرىايسريا،تحتهايتدفقنخلةجأععند

صيغتهفيهيليوسالكلاسيكيالشمسإلهمعميثرامطابقةنمتوقد

ويعبرإنفيكتوس".اسول1لقبمنهوانعزع،تقهرلاالتيالشمسباعتبارهالأخيرة

يظهرالعيالمنقوساتمنالعديدفيالمطابقةهذهعنالميثرويالمصورالفن

.901-701ص،نفصهالمرجع،أولانسيديفيد11()

026.(12.Joseph Campbell, Occidental Mythology, Penguin,,7791)P
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كحاكمميثرادورعنالمصورالفنيعبركما.بمودةيتصافحانوهماالالهانفعها

يحملوهوالميلادصخرةمنمنبثقاأحيانافنجده،شتىبطرقللكونسمسي

وباليمنىالكونكرةاليسرىبيدهيحملعارشابهيعةعلىأو،الكونكرةبيده

بالثوريضحيوهولميثراالتقليديالمشهدوفي.السماويةالأبراجدائرةيند

نجومعليهاترتسمقبةهيئةعلىوراءهمنفتحةالثرقيةعباءتهنجدالسماوي

يشيرالذيالأمر،الأبراجدائرةضمنالمشهدهذايوضعوقد،وأبراجهاالسماء

لبثماميثراأنعلى.السماويبالنظاموصلتهالقربانلمشهدالكونيةالرمزيةإلى

الألوهةعنمجردةفكرةإلىالمتأخرةالرواقيةالمفاهيمتأثيرتحتتحولحتى

الشمس:هوأدنىالهيوسيططريقعنبالعالمتعصلالتيالخافيةالمطلقة

العلاقةهذهعنالمصورالفنيعبروهناالمباشر.وحاكمهللكونالمدبرالعقل

يدهيضعالذيأمالمميثراراكعأهييوسفيهانجدمشاهدخلالمنالجديدة

.3I(سلطاناوتخويلهلقبامنحهعلىتدلحركةقيرأسهعلى

الرئيسيالمنافىالميثرويةكانتللميلادالأولىالثلاثةالقرونخلال

فيالكبيرالتشابهبسببوذلك،الامبراطوريةشعوباسعمالةعلىللمسجية

مخفصوي!لهالاخر،والعالموبالبعثالروحبخلوديؤمنكانفكلاهمامعتقداتهما.

وفيالعقاثدفيالعشابههذا.الموتربقةمنالخلاصالىبهالاتحاديؤدي

أما،الشيطانصغمنفاعتبروهأنفسهمالمسيحيينأدهشبهاالمرتبطةالطقوس

القرنوفي.معتقداتهمواقتباساثرهمباقتفاءالمسيحيينيتهمونفكانواالميثرهـلون

اخعفىحتىمكانكلفيالمسيحيةأمامبالتراجعالميثرويةبدأتالميلاديالرابع

ب!مكانه،الميلاديالثانيالقرن)بانبينهماالتنافسلذروةالمرامبانعلىأثرها.

ال!ومالغربلكانما،لسببمس!رتهافىتكبوأنللمسصح!هه!ضلوأنهالمول

ميعرهـلأ.

فىالدينيللمشهدبحثنا(لغايةيكفيبما)الموجزالعرضهذامن

الوثنيةأننلاحظللميلاد،الأولىالثلاثةالقرونخلالالرومانيةالإمبراطورية

الئانيالفصلين،الابقالمرجع،أولانسيديفيدراجع،وعقائدهاميثراعبادةبخصوص)43(

والسابع.
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تتقاربكانت،المتأخرةالرواقيةوعلىالمحدثةالأفلاطونيةعلىالمنفتحةالمتأخرة

كانتفقديينهما.القاثمالصراعمنالرغمعلىالغربيةصيغتهافيالمسيحيةمع

المفهومراحالذيالوقتفي،التوحيدنحواتجاهفيالععدديةتفارقالوثنية

والابن،،الاب:تعدديةصبغةفينفسهيعرضللمسيحيةالأصليالتوحيدي

باعتبارهللكونالمدبرالعقلدورالمسيحيلعبالثالوثهذافيالقدص.والروح

كحلامالشمسدوراتخذ)نهأيالآب.عنصدرالذياللوغوسأو،الكلمة

المناخصاروبذلك.والمععرولةالمعأخرةوالرواقيةالمحدثةالأفلاطونيةفيللعالم

الإمبراطورحققهماوهذا)نفيكتوس.وسولالمسيحبينللمطابقةمهيئاالفكري

قسطنطيئ.

الثمسية:-المسيحيةوالعبادةقسطنطين

الدورالمسيحيةتارلخفيم(337-)603قسطنطينالامبراطورلعبلقد

إلىمورضدخولفبعد.اليهوديةالديانةتاريخفيالفارسيقورشلعبهالذي

مرسومهأصدر،الفراتغربيمناطقفيلأملاكهاووراثته.مق933عامبابل

الأشوريونمبلهمومنالبابيونسباهاالتيللث!عوبفيهسمحالذيالشهير

المستفيدينجملةمنالفلسطينيةيهوذامملكةسبيوكان.ديارهمالىبالعودة

بناءأعادواحيثدفعاتعلىأورشليمالىبالعودةفاخذوا،المرسومهذامن

معترافقالذياليهوديالتاريخببدايةآذنتالتيالعودةوهي،والهيكلالمدينة

التيميلفيانجسرمعركةفيانتصارهفبعدفسطنطينأما.التوراةأسفارتدوين

الدينيةالحريةعلىفيهنصالذيالشهيرميلانمرسوماعلنروما،عرشاكسبته

إليهاردالتيالمسيحيةالكنيسةراسهاوعلى،الامبراطوريةفيالطواثفلجميع

بالتبشيرلهاوسمحالسابقةالعهودفيمنهاصودرتالتيوالعقاراتالعبادةأماكن

تحولتالتيالمسيحيةثاريخفيحاسمامنعطفاالمرسومهذاوكان.رقيبدونعلنا

المحررونأطلقوكما.للامبراطوريةرسميةديانةالىقرننصفمناقلبعد

يهوديايكنلمأنهمنالرغمعلىالربمسيحلقبمورشعلىالتورانيون

علىالقديسينمصاتالىقسطنطينروماكيسةرفعتكذلك.1(45:)اشعيا

مسيحيأ.يكنلمانهمنالركم
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فيهاهزمالتيميلفيانجسرمعركةعنتحدثتالتيالقصصوتقول

متعصفسصىعلىالمعركةفبلرأىانه،ماكسبعتبوسمنافهفسطنطبن

التجليمع)قارنتنمصر"سوفالشارةابهذه1عبارةعليهنقشتصليباالظهيرة

الشص،لالهذلكبعدونسب،حمصأبوابعلىلأورليانظهرالذيالإلهي

تبدىالذيالشكلعلىرايةبص!نعقسطنطينأمرذلكوبعدسابقا(.أوردناهمما

بعدرقت)=خريسعوس(،المسيحاسممنالأولينالحرفيناليهاوأضافله

ونحن.ودروعهمتروسهمعلىالشارةبرسمجنودهامركما،المعركةفيذلك

راهحلمفىالانجدهفلن،المصهلهذهمنطمىاصلبوجودجدلأسلمنااذا

اسوله1تقهرلاالتيالشمسالهفيهلهظهر،للمعركةالسابقةالليلةفيقسط!نطين

هئةفي(الالههذالتجليالمناسبالوقت)وهوالنهارمنتصففيانفيكتوسا"

وفي.المسيحيالصليببأنهاذلكبعدفسرتماشارةوعليهالشمسقرص

التفسير)14(.هذالناتؤكدالإمبراطورهذاحياةمسيرةفانالحقحقة

للدولةالرسميالدينتغدلمالمسيحيةفإنالكثيرونبعتقدهماعكسعلى

وهيالمعموديةيتلقلمهذاالمسيجينالأباطرةوأول،قسطنطينعهدخلال

لتحولهالحقيقيةالقصةان.الموتفراشعلىوهوالاالمسيحيةفيالدخولطقس

أنعلمهاالسهلمنيكنلمفكريامترددعاهلسخصيةأمامناترسمالمسيحيةالى

لصالح،الامبراطوريةالشمسعبادةسيمالاعليها،شبالتيمعتقداتهعنيعخلى

منكلرافبهاحذرةمسبرةالوطنبةالدبانةنغببرفيمسبرنهكاتوفد.المسبح

مليكهم.مواقفعنهسعنجليلماوترقببوجلوالوثنيينالمسيحيين

بل،المسيحيينالهالىمباشربشكلقسطنطينيشرلمميلانمرسومفي

وهذاالسماء"،الها1دعاهاالتيالكونيةالألوهةعلىعاملقبب!طلاقاكتفى

التالية:المراجعانظرمطنطينأخبارأجلمن()14

القامرةهاسم!،نجيباحمدترجمةهالرومانيةالامبراطورلةسقوط:جيبرناداور-

.81الفصل،الأولالجزء7991,

.7الفصل،0991دثق،داودلىلرشاترجمة،الحمصيالث!مىاله،ألتهايمفرانتز-

J.!الأ,8891ط!،أ. .J Norwich, Short History of Byzantium, Pengu-

Holyيث!ل!!صمأ.8291ول.13 Blood and Holy!ص-ي!(
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هذاأنكماالعم!.الهعلىينطبقمثلماالمسيحيالالهعلىينطبقاللقب

معساواهادانماللدولةديناولال!مبراطورديناالمسيحيةمنيجعللمالمرسوم

نأكماالاضطهاد.منوحصتنهاالإمبراطوريةفيبهاالمعترفالدياناتبقية

يتعلققانونيطابعذياخرمرسومبأيميلانمرسومتبعلمقسطنطين

الشخصيةوتصريحاتهموامفهتتبعالناسعلىكانصانما،والمسيحعنبالمسيحية

بقيفالإمبراطور.حاسمةرسميةمواقفعنلاالخاصةميولهعنتكشفالتي

بسخاءوانفقالتقليديةالرومانيةالديانةرعايةعلىضابراالعمرأواسطبعدماإلى

عبادةلهوأقرالآلهةمجمعالىالمتوفىأباهرفعكماالهتها،معابدبناءعلى

مماتهم.بعدألهواالذيالسابقينالأباطرةمنالعديدمثالبذلكمحتذياخاصة

وعملوثنيا،معبدايدخللنأنهالأخيرةسنواتهفيأعلنأثهمنالرغموعلى

يتخذلمأنهالا،ذهبيةقطعةوعشرينأبيضثوبابمنحهمتعمدكلتثعجيععلى

منمتوقعهوكماكهنعهاوصرفالوثنيةالمعابدإغلاقسبيلفيواحدةخطوة

الخاصةعقيدتهأنالىتثميرالدلائلكلإن.المسيحيةإلىالعحولقررإمبراطور

الحاميبانهمكانكلفياشتهرالذيالشصسالهنحوموجهةأورليانمثلكانت

الذيبالمسيحعقلهفيتدريجيأيتوحدكانالالههذاولكنللأمبراطور.الخاص

أمنواا:وقال12(.8:)يوحنا"العالمنور"أنايوحنا:إنجيلفينفسهعنقال

36(.:12)يوحناالنور"ابناءقتكونوا،النورلكمداممابالنور

اسمهوكان،الكريمنصيرهافضائلالكنيسةمجدثفقدذلكومع

عيوبهعنالطرفكضتولكنها"،للرسلالمساوي11لقبإليهمضاقايذكر

لنفسالمحببةغيرالمهمةوكانت،اللقبهذامعتتناسبلاالتيوسقطاته

لابنهقتلهسيمالا،وتبريرهاالكثيرةفظائعهعلىالتسترهيروماأسقف

مبلمنمحبوباالابنهذاكانكريسبوس.المدعوالأولىزوجعهمنالأكبر

اسمجانبالىباسمهيهتفالشعبوكان،وبسالتهوعلمهلثقافتهالجميع

الأبانتباهبالمخاطرالمحفوفةالثمعبيةهذهأثارتماسرعانولكن.أبيه

عليه.موهومانقلابمنخيفةيعوجسحياتهمنالثافيالجزءفيكانالذي

المتهموكان،حقيقةالىذهنهفيتحولحتىالوهمهذاالوساةغذاوقد

77http://kotob.has.it



قصيرةسريةلمحاكمةخفمعالذيالععسالابنهوالمؤامرةفيالرئيسي

بعهمةأولادعدةلهأنجبتالتيالعانيةزوجتهأعدمفترةوبعد)عدامه.وجرى

شكوكهوراءهاسترواجهةالاتكنلمالتهمةهذهولكنالعبيد،أحدمعالزنا

بطلانها.ذلكبعدالزمنأثبتالتيالمزعومةبالمؤامرةلهابصلة

بعددينيآالامبراطوريةتوحيدالىيبدوماعلىيهدفقسطنطينكانلقد

صياغةنحوالبدايةفيتفكيرهتوجهوقد.السياسةالوحدةاليهاأعادان

سطوعهافيفالشمس.انفيكتوسسولالالهحولالامبراطوريةالايديولوجيا

ضالتهيجدأخذثموحدتها،عنيعبررمزخيرهيالامبراطوريةأصقاععلى

سولعنيعخلىأنغيرمنولكنللمسيحيةالعالميالنزوعفيتدريجيأ

وتعترجوهرها.فيتوحيديةكانتالالههذاعبادةوأنسيمالا،)نفيكتوس

تحكمتالتيالتوفعقيةالنزعةهذهعنقسطنطيننصبهاالعيالتذكاريةالتماثيل

عاصمتهفيبورفيريعمودعلىبنصبهأمرالذيالعمثالمثلاذلكمن.بتفكيره

هعليوسالث!مسالهصورةعلىالإمبراطوريمثلوالذي،القسطنطينيةالجديدة

الت!ميثراصورمع)قارنالصليبعليهاارتفعالتيالعالمكرةبيدهيحملوهو

مثليضيءالذياقسطنطين:يقولنقثىالعمودقاعدةوعلى(،أعلاهإليهاأشرنا

وهناك.الطالعةالئممسإلىالأعلىنحويتجهالتمئالنظروكانالثممس"،

أقر324عامومنذكنوأمين.الشصىدالهالامبراطورعليهايظهرذهبيةميداليات

وأ،الشمسنحويديهرافعوهوصورتهعليهامعدنيةنقودصكقسطنطين

صورةأو،الصليبلواءبيدهيحملالذيالقيصريظللوهوالشمسإلهصورة

بناهالذيالنصرقوسوعلى.اتجاهكلفيأسعتهاترسلوهيمنفردةالشمس

القيصر.يقفوأمامهماالنصرربةفيكتورياالالهةجانبالىالشمسإلهيظهر

ألوهيةرسميأالكنسيةالسلطات)علانينتظرأنإلاقسطنطينعلىيبقولم

والمسيح،انفيكتوسسولبينالمطابقةذهنهفيتكعملأنأجلمنالمسيح

توحيدأجلمنالإمبراطوراليهدعاالذيم325عامنيقيةمجمعفينمماوهذا

اللوكوس،هوالمسيحيسوعأنالمجتمعونأقرفقد.المسيحيةالعقيدةوتنميط

الجوهر.فيلهوالمساويالأبعنالمنبعثالكونيالعقلأو
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بفابةاديسمبر/ك25يوماعتبارإلىالداعيةالأسبابكلتوفرتوهكذا

الذيالأحديوممدسعندماقسطظينأقرهماوهذاالمس!يح.يسوعميلاديوم

يومبدلللمسيحيينوراحةعبادةيوموجعلهميثراطائفةعندمقدسايومأكان

وهو،المسيحميلاديومباعتبارهديسمبر25يومقدسكما،اليهوديالسبت

مدىأقصىالثمستبلغال!ومهذاففي.الشمسيةالآلهةوبقيةميثراميلاديوم

تاخذثمالقصر،فيلهمدىأقصىالنهارويبلغالسماءكبدعنالميلانفيلها

لقد.الليلحسابعلىالزيادةفيالنهارهـلأخذيومكلتدريجياالارتفاعفي

تقهر.لاالتيالشمسانتصرت

يومم353عامفيليبيريوسالباباأقرقسطنطينوفاةعلىعقديننحوبعد

)15(.المسيحلميلادالمعتمدالتاريخباعتبارهديسمبر25

ير!!

933.ص،الابقالمرجعنيكابلجوزمفانظر،لييريوساباباعنالخبرهنااجلمن)15(
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الفكرالعهودىفىلسوع

مرععلىوالتجديف

داخلسواء،اليهودصفوفببنتننشرالناشئةالمسجبةالحركةأخذتعندما

يعمدلموللطاليا،واليونانومصرالصغرىباسيااليهوديةالمغعرباتفيأمفلسطين

الشائعاتب!طلاقدانما،والفلسفياللاهوقيبالجدلمواجهتهاالىاليهوديالفكر

الثانيالقرنفمنذمشعوذ.ساحربانهابنهاوتصفبالزنىمريمالسيدةتتهمالتي

الكلمة11كتابهفيللمسيحيةاللدودالخصمسيلسوسالكاتبلناعرضالميلادي

منالفقرةهذهتلخصهاوالتي،مريموأمهيسوععناليهوديةالنظروجهة"الصادقة

سيلسوس:ضدمؤلفهفيأورلجينالمسيحيالكاتبأوردها،الكتاب

يعمللرجلزوجةوهى،مريمتدعىفقيرةغزالةلامرأةابنايسوع"كان

فاررومافيجنديمنوانمامنهيسوعبكرهاتنجبلمولكنها.النجارةمهنةفي

عاملااشعغلحيثمصرالىصافريسوعكبروعندمابانعر.يدعىالخدمةمن

الهأ،نفسهأعلنفلسطينإلىعادوعندماالسحر،فنونهناكوتعلممياومأ

فلسطين.أنحاءشتىفييجوبوراحلاحباطأبؤساالناسأكثرحولهوجمع

تمأنإلىالأعينعنمتخفيأهامولكه،طاردوهامرهحقيقةاليهودكشفولما

تلاميذهسرقالإعدامحكمبهنفذأنوبعد.تلاميذهمنبخيانةعليهالقبض

اليهوديالتلمودحاخاماتأورد!وقد".الأمواتبينمنقامبأنهوادعواجثمانه

تعملكانتمريمامهانوقالوابانتر،ابندعوهالذييسوععنمشابهاخبرا

فنونهناكوتعلممصرإليسافروقدبانعر.الوثنيعثعيقهامنأنجبتهوأنهاندافة

عيدعثمي!ةخشبةعلىعلقثمبالحجارةرجماوأعدمحوكمعادوعندماالسحر.

يسوعالىذلكبعدمختلفةسياقاتفيالتلمودمؤلفوأشاروقدا)1(.االفصح

بانتيرا.بناوبانعربنيسوعاسمتحت

ك!2،دمق،الدينعلاءدار،إسحاقحانترجمة،الأوائلالمسيحبون:سفينسكاياس.11()

67.-!ص
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الحديثالعصرفيبانتيراأوبانعرالجندياسطورةاليهودابتعثوقد

نهرالتقاءعندبنغربروك)في9185عامألمانيافيرومانيةمقبرةاكتشفتعندما

ساهدةأحدهاعلى،رومانلجنودقبورعدةعلىاحتوت(،الرايننهرمعناهي

الكتابةعليهانقشت،الرومانيالجيمىفيحياتهطيلةخدمفينيقيلجنديقبر

من.للرماةالأولىالكتيبةمنجنديبانتيراأبديىتيبيريوسيرقداهنا1:التالية

الباحثونأرجعوقدا)ى.سنةاأربعينمدةخدمعاما.وستوناثنانعمرهصيدا،

.الميلاديالأولالقرنأواسطالىالقبرهذاتاريخ

ايسوع2كتابهفيسميثمورتونالباحثيقولالنقشلهذادراستهفى

هذاخدمالذيتيبيريوسالامبراطورباسمتيمناهوالأولالاسمبأنالساحر"،

هو،الفينيقيالأصلفياعبدي"1اوأبدي"،11الثانيوالاسم،عهدهفيالجندي

هوالثالثوالاسم،القبيلهذامنسيءأوشمس*اعبد1الساميللععبيراختصار

القبرساهدة)ن:بالقولتعليقهيختمثمافهد".1الساميللاسماللاتيعنيةالترجمة

)3(.يسوعأسرةعنلديناالمتوفرالوحيدالماديالدليلكانتربماهذه

يسوعملففتحلإعادةذهبيةفرصةالقبرهذاساهدةفياليهودوجدلقد

علىالتعليقفيمؤلفيهممنالعديدوساهم،لمريمسرعيغيرابناباعتباره

بخصوصالقديمةالتلمودادعاءاتصحةلتوكيدمحاولةفي،المنقوشالنص

فيالتنقيبيمارسيهودياثاريهؤلاءاخروكان.ليسوعالحقيقيالنسب

عنوانتحت6002عامنشركتاباوضع،تابورجيمسيدعىالفلسطينيةالمواقع

ظهورهولعل.نفسهالعنوانتحت8002عامالعربيةإلىوترجم"يسوعاسلالة1

)4(،الضيقالحيزهذاقيمؤلفهأفكاربسطإلىدعافيماهوالعربيةباللغة

المسلمينبعقاثديهزأالذيالكتابهذاترجمةمنالفائدةعنوالتساؤل

الدكتورهومترجمهوأنلاسيما،مريمالسيدةطهرانيةبخصوصوالمسيحيين

17.(2.Desmond Stewart, The foreigner, H- ,H London,,8191)P
47,(3.Morton Smith, Jesus the Magician, New york,,7291)P

دار،زكارسهلد.ترجمة،يسوعصلالة:طابورجمىكتابمناثاكالفصلراجع)4(
8002.،دثق،قتيية
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اغنتمهمةترجماتلنامدمالذيالمعروفالتاريخيالباحثزكارسهيل

العربية.مكتبتنا

لاالسوريالساحلعلىفينيقيةمدينةمنجاءبانتيراانالمؤلفيقول

يذكرهاالميالرماةكتيبةأننعرفونحن.الجليلفييسوعموطنعنكئيرأتبعد

منفادمةالميلاديالسادسالعامابانكرواتياقيدلماشياالىوصلتقدالنقش

منيبدوقدللميلاد.التاسعالعامفي/ناهيالراينمنطقةالىنقلتثم،فلسطين

المماثلةالنقوشالافبينمنالنقشهذاأننعصورأنالأولىللوهلةالمستبعد

الأدلةعنالنظرصرفلناينبغيلاولكن،بسوعوالدقبرعلىساهدهو

سورية/أهلمنرومانياجندياالنقشهذاصاحبكانفلقد.الواضحة

وألمريممعاصرأوكان،الجليلمنالشمالالىالوامعةالمنطقةومن،فلسطين

والمكان،الصحيحةوالمهنة،الصحيحالاسمنمتلكفنحنعليهوبناء.يسوع

هذاتناولواالذينالناسبعضاقترحوقد.الصحيحوالوقت،الصحيح

السياسيةالاضطراباتغمرةخلالمريماغتصبقدكانالجنديبانالموضوع

قدمرلمخطيبالنجاريوسفوأن،الفترةتلك)بانقلسط!ينفيحدثتالتي

بديلهنالكولكن.ابنهكأنهالطفللتبنياستعدادعلىوكانالظروفهذهقذر

لاالرومانيالجنديمعحرةعلاقةخلالمنحملتقدمريمانوهوممكن

فيشاباكانبانتيراوأنسنا،يكبرهاعجوزلرجلمخطوبةكانتوأنهاسيما

قطعتهانتقلتعندماالمنطقةغادرمديكونأنالمحعملومنتقريبأ.سنها

الرغموعلى.مريمحملعنثيعايعرفأنودون،فجاثيبثكلعنهاالعسكرية

بانلنامالاقدالميلادعنقصعيهمافيلوقاصانجيلمعىإنجيلمؤلفيأنمن

الكلمةأنهعلىقدماهمانأخذألاينبغيأنناإلاخطبتها،بعدحمل!مريم

أسرتهاقامتذلكوبعدأو!حملتقدمريمأنالمحعملفمن.الأخيرة

غيرالحملبمسألةعارفوهوبالوضعقبلالذييوسفمنزواجهابعرتيبات

الشرعى.

لنافيورد،اليهوديالتلمودمنبمقاطعذلكبعدالمؤلفيستشهدثم

،الايضاحمنمزيددونبانتيرابابنيسوعتدعوفيهوردتمععددةاسارات
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وانالجليلمنطقةفيسائعأكاناللقبهذاأنعلىرأيهفييدلالذيايأمر

بثمكلنظرواقدالمسيحيينالمؤلفينبانالقولالىي!نتقلثمبه.عرفقديسوع

فقدتفسيرها.الىجانبهممنوعمدوايعرفونها،كانواالتيالعسميةهذهالىجاد

والدان"الهرطقاتاضد1كتابهفيالميلاديالثانيالقرنمنإبيفانوسقال

القرنمنالدمث!قييوحناوقالبانتيرا.يعقوبباسممعروفأكانالنجاريوسف

اسمهكانلمرلمالأعلىالجدإنالقولم"الإيمان11كتابهفيالميلاديالثامن

هذاانبوضوحتظهربانعيرااسمعلىالشرعيةلإضفاءالمحاولاتوهذهبانتيرا.

.بيسوعالتشهيرهدفهيهوديأابتكارايكنلمالاسم

هواهعلىيفسرهاالتيالانجيليةالشواهدمنعددأيسوقالمؤلف)نثم

العذريالميلادقصةيوردلمالذيمرذ!)نجيلفمؤلف.أطروحاتهلدعم

الناصرةاهللسانعلىيضعوتفصيلا،جملةالنجاريوسفوجودوتجاهل

واخومريمابنالنجارهوهذاأليساا:يسوعحكمةمنتعجبواأنبعدفولهم

يسوعدعوةفييرىوهو3(.6:)مرقسا؟اويهوذاوسمعانويوسييعقوب

الأبناءإلىيشيرونكانوااليهودلأن،شرعيكيرأبوجودإلىإضارةمريمبابن

ظهرالذيمتىانجيلمؤلفعمدفقدولهذا.أمهاتهمبأسماءلااباثهمباسماء

ابنهوهذاأليس10:قالعندمامرقسكلامصياغةاعادةالىمرقس)نجيلبعد

منهمحاولةفيوذلك،55(13:)متىا؟امريمتدعىأمهاليستالنجار؟

فيالناصرةقريةسكانلدىتمامامعروفةكانتالعيالفضيحةحولللالتفاف

نأالصعبومن،الإساعاتتموتمانادراالعادةوفي.ماضعةزمانيةعقود

تماما.تختفي

بينالنقاشاحتدمفعندماوتحديدا.دقةكثراسياءيوحناإنجبلفيويرى

وكأنهم.41(8:)يوحنازنا"مننولدلما)نناا:لهمالوااليهودوناقديهيسوع

مبطنةاسارةهناكآخرموضعوفيأنت".امثلك1:القولوأرادواقناتهمنغمزوا

بنيسوعهوهذاأليس11:يسوعوعظسمعواأنبعداليهودقالعندما،ثانية

يوسفاسمذكروافلماذا.42(6:)يوحنا؟+وأمهبأبيهعارفوانحنالذييوسف

وامها.؟بأبيهعارفوننحنالذي11:الحاجةعنفاثضبشكلأضافواثمأولا
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واحدةرأيهفيوهي،المؤلفيجدهااللغزهذامنأخرىقطعةوهنالك

دعاالذيمرقى)نجيلمؤلفلناأوردها،الإنجيلفيكرابةالقصصأكثرمن

بهاقامخفيةرحلةعنيحدثنافهوقط.النجاريوسفيذكرولممريمبابنيسوع

قاماثم1وصيدا:صورنواحيفييكرزكانحيثطبريابحيرةشواطئمنيسوع

يعلمأنيريدلاوهوبيتاودخلوصيداء،صورتخومالىومضىهناكمن

فاتتبهسمعتنجسروحبابنهاكانامرأةلأنيخعفيانيقدرفلماحد،

متىعنديردلمالخبروهذا25(-724:)مرقىالخ"...قدميهعندوخرت

يسوعتركلماذاوهو،البديهيالسؤالأحدلطرحأنفييرغبالملأنهماولوقا

بشكلودخلهيسوعيعرفهكانمنوبيت3وصيداصورمنطقةإلىوسافرالجليل

الجوابتاركا"يسوع"سلالةكتابمؤلفعليهيجيبلاالسؤالهذا3سري

لزلارةجاءقديسوعأنالترويمنبقليليكتشفانلابدالذيالقارئلفهم

ا!الفينيقيوالده

سلالةمنأيضاتسلسلولك!نهللمؤلفبالنسبةفقطزناابنيسوعيكنلم

مطلعفيمعىلناقدمهاالتيالنسبفسلسلةزنا.أولادأقرادهامنعددكان

نأوبما.الزوجية)طارخارجعلاقاتلهنكاننساءأربععلىتحتويإنجيله

المؤلفف!نالنساء،منغيرهنذكرعلىيأتولمبأسمائهنسماهنقدمتى

وعلى.النسوةبأولئكويربطهامرلملوضععلاجأضم!نايقدمكانمتىانيرى

أننيإلا،لقصصهنيتعرضولمالنسوةأسماءيذكرلممؤلفناانمنالرغم

التوراةفضائحالمؤلفنقلكيفلأوضح،عنهنمخعصرةنبذةيليفيماسأقدم

الجديد:العهدكتابالىالجنسية

يهوذاسبطاليهيمتسبالذييهوذالابنزوجةتاماركانت:تامار-ا

ماتأنلبثماالذيالثافيلابنهيهوذاأعطاهازوجهاماتوعندما.المعروف

وعندما.بوعدهالوفاءفيماطلولكنهالثالثالابنمنبعزويجهافوعدها،أيضا

ثيابعنهاخلعتأشغالهلبعضتمنةمدينةالىمسافرحماهاأنتامارعرفت

الطريق.جانبعلىوجلستببرقعوتغطتالعاهراتتلبسهمماولبستترملها

لعطمنىماذا:لهفمال!لعرفها.أندونعل!هالدخلأنطلبلهوذابهامرفلما
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رشمارهناتعطينيهل:فقالتالماعز.منجديااعطيك:فقالعليئ؟دخلتاذا

ثلاثةوبعدعليها.ودخلوعصاهراسهوعصابةخاتمهفاعطاها؟الجديترسل

أخرجوها:يهوذافقال.حاملالآنوهيزنتقدكنتهتامارإنليهوذاقيلأشهر

منحاملإني:قائلةعندهارهنهاالتيأسياءهتامارإليهفأرسلت،واحرموها

هماابنينلهفولدتتزوجهاثموبراهااسياءهيهوذافعرفالأسياء،هذهصاحب

عدةبعدتزوجالذيسلمونتسلسلفارصومن(.38:)العكوينوزارحفارص

.راحابتدعىعاهرةمناجيال

أريحا.بمدينةبيتهافيالرجالتستقبلكانتعاهرةوهي:راحاب-2

أمامهأوسللحصارها،المدينةمنموسىخليفةنونبنيعوعاقعربوعندما

ملاصقأبيتهاوكانعنهما،البحثلدىوخبأتهماراحابأضافتهماجاسوسين

إنقاذفيليتوسطاعهداعليهماوأخذت،الكوةمنبحبلفانزلتهماالمدينةلسور

منحبلاالكوةعلىستربطإنهاوقالت،المدينةالعبرانيوندخلمااذاحياتها

منهاأنزلتهماالضيكوتهاعلى(القدممنذالعاهراتراية)وهوالقرمزخيوط

نجتالمدينةيشوعأخذوعندما.بسلامويتركوهابيتهاالمقتحمونليعرف

بوعزلهفولدت،تامارالأولىالعاهرةسليلسلمونوتزوجهابجانتها،راحاب

.راعوثالسمعةالسيئةالفتاةمنبعدفيماهذابوعزتزوجوقد4(.-2:)يشوع

فيمتغرباكانيهوذاسبطمنرجلتزوجتمؤابيةقعاةوهي:راعوث-3

أرضفيلحمبيتإلىورافقتهانعصيبحماتهالصقتزوجهاماتولما.مؤاب

أقرباءمنغنىرجلحقلإلىراعوثفمضتالأرضفىمجاعةوكانتيهوذا.

بوعزراها.فلماالترابمنالحصادبقاياتلتقطوراحتبوعز،يدعىحماتها

بكرموأخبرتهاحماتهاالىفعادتينهروها.الاكلمانهوأمروأطعمهاأكرمها

ولاالبيدرإلىوانزليثيابكوالبسيوتدهنياغتسليلها:فقالت.الحقلصاحب

فاعلصياضطجعومتى.والشربا!لمنيفرغحتىيعرفكالرجلتدعى

ففعلتواضطجعي.رجليهناحيةوكشفيوادخليقيهيضطجعالذيالمكان

نألأحديقولواالالغلمانهبوعزقالالصباحوفيحماتها.لهاقالتكماراعوث

لهأنجبتالتىراعوثمنبوعزبزواجالقصةتنتهيثم.عندهباتتقدراعوث

(.راعوث)سفرداودجدعوبيد
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احدىفيبيتهسطحعلىيعمشىداودالملككانبينما:بتشبع-4

بهافشغف،القريبمنزلهافيتستحمعاريةامرأةلمح،الصيفأمسيات

الشجاعالجنديزوجةإنهالهفقالواهويتهاعنيسالالتالياليومفيوأرسل

داودفارسل.الأردننهروراءالملكجيشفيالآنيقاتلوهوالحثيأوريا

ارسلتمدةوبعدبيتها.إلىأعادهائمعليهافدخلاليهعنوةبهاوأتواغلمانه

فيأوريااجعلوا:يقولجيشهمائدلىIداودقكعبمنه.حبلىإنهاتقولإليه

علموعندما،كانوهكذا*ويموتفيضربوراثهمنارجعواثمالحربمقدمة

سليمانلهفأنجتوتزوجهابهايأتيمنبتشبعالىارسلأوريابموتداود

رجل11يوسفهوسليمانمنالمتسلسلينآخروكان11(،:الثاني)صموثيل

.11(-ا:ا)متى"المسيحيدعىالذييسوعمنهاولدالعيمرلم

فيالزانياتبقيةمنوالعلىالزوجيةنطاقخارجابنهامريمأنجبتوهكذا

تماميعرفهاكانوامعيةحالةيصفمؤلفنارأيفيومتى.يسوعنسبسلسلة

المعرفة.

يسوعميلادبخصوصالمؤلفاقكارسوىالضيقالحيزهذافيأعالجلم

الرغمفعلىالكتاببقيةأماالعالث.الفصلفيمبسوطةوهي،مرلمامهوأخلاق

مديسوعبأنالقارئإقناعإلىالنهايةفيتهدفأنهاالاموضوعاتهاتنوعمن

الخلفيةعلىتنويعاالايكنلممذهبهوأن،اليهوديةالعقيدةعلىوماتعاش

بمايسوعفسرالذيبول!بل،المسيحيةمؤسسليسفيسوع.التوراتيةالمذهية

بالجديدةليستالأفكارهذه.والرومانيةاليونانيةالدينيةالروحمعيتلاءم

أجلمن،مضىمرنمنذالوترهذاعلىيعزفونزالوامااليهودوالمؤلفون

المسيحية.والكيسةالمسيحيالايمانتقويض

كلبذلتمهلهو:الناشردالىالمرجمالىأخيرأأوجههالذيوالسؤال

لمالذيناليهودشتائمباذاننايسمعناكمابإنتاجأجلمنوالجهدالورىهذا

علىاللهاصطفاهاالتيوأمهالسلامعليه-عشىيسوعمنبعدغليلهميثمفوا

العالمين؟نساء

!!!

86http://kotob.has.it



متزجاأيسوعكانهل

تستحقالعيالموضوعاتمنليستمتزوجا،يسوعكانإذامامسألة)ن

الأدبمجالالىتشميلأنهابدراستها،نفسهجادباحثأييشغلأن

(Fiction)=والمسألة.الرصينا!اديميالبحثمجالإلىانعمائهامنأكثر

التارلخيللتقصي)خضاعهايمكنالتيالعناصرمنالأدنىالحدتمتلكلابرمتها

الجديد.العهدكتابدراسةلمناهجولا

دارعنرديئةترجمةصدورهوالمسالةهذهطرحعلىحفزنيماأنعلى

8191عامبريطانيافيالأولىطبعتهصدرتلكتاب6002،عامسوريةنشر

The:عنوانتحت Holy Blood and the Holy Grail،المقدسالدمأي

عامةأوساطفيكبيرأرواجاولقيمراراطبعهأعيدثم)1(.المقدسةوالكأس

معاييرلديهميكنلموبالعالي،المقدسكتابهميقرأوالمالذينالغربيينالقراء

القارئجهليستغلالذيالزائفوالبحثالأناجيلفيالجادالبحثبينللتفريق

فقدوبذلك.الماديوالمكسبالشهرةوتحقيقالسريحالانتشارأجلمنالعادي

السمجرعةالىي!بهأندونالعلاثةالكتابمؤلفيكاسمنالقارئسرب

ملمهم.منتناولهاالعيالمركزاليهودي

حاولتقدالكاثوليكيةالكنيسةأنمفادهاأساسيةفكرةحولالكتابيدور

مدبرةنمثيليةسوىتكنلمالصلبعمليةأنمفادهرهيبسراخفاءالعاريخعبر

ذلكبعدواختفاثهإنعاسهثمموتهقبلالصليبعنيسوعب!نزالانتهت،بعناية

أرسلأنبعد،طويلةلمدةذلكبعدعاشقديسوعوأن،سريمكانفي

أسسواحيثفرنسابجنوبمرسيلياإلىمنهاأولادهمعالمجدليةمريمزوجته

(1 Mic!" el Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincoln, The HolyBlood)
8291.,andthe Holy Grail, Jonathan cape, London

ترجمة،المقدصةالكأص-المقدسالدم:لنكولنهنري،لىريثارد،بياجنتمثل-

.6002دمثق،الأوانلدار،الواكدمحمد
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يحكم:لمالذيللملكالشرعيينالورثةباعتبارهم،هناكحكمتملوكلسلالة

الرومانسياتعالجتهموضوعأشهركانتالتيالمقدسةفالكاس.المسيحيوع

المجدليةمريمالاالأمرحقيقةفيليست،الوسطىالعصورأواخرفيالأوربية

أوربا.الىالملكيالدمحملتالتييسوعزوجة

سنواتببضعلندنفيصدورهابعدالكتابمنالانكليزيةالطبعةقرأت

الرصين.ا!اديصيالبحثعنالبعدكلبعيدةبوليسيةحبكةسوىفيهأجدولم

منوجعل،الحبكةهذهأميركافيالتشويقرواياتمؤلفيأحدالتقظوقد

شدبدا،اقبالابدورهالقيت"،دافينشي"شيفرةعنوانتحتروايةالكتاب

فيرديئةترجمةلهاصدرتكما،سينمائيفيلمالىذلكبعدتحويلهاوجرى

كتابعلىاطلعواقدالعربالقراءأنويماالنظير.منقطعرواجالقيتدمشق

الفيلموشاهدوادافنشيشيفرةروايةوقراوا،المقدسةوالكاسالمقدسالدم

أضعأنالجديدالعهدكتابفيكباحثواجبيمنرأيتفقدعنها،المقتبس

الثلاثة.الأعمالهذهعليهاقامتالتىبالأفكاريتعلقفيماالحروفعلىالنقاط

دافنشي،شيفرةكتابفيوردماإلىألتفتلنالدراسةهذهمنيليفيما

علىأركزسوفولكني،للمنامةموضوعايشكللاالروائيالمؤلفخياللأن

معطياتالىمستندا،وأناقشهالروايةهذهعليهقامتالذيالكتابفيوردما

بعيونالأناجيلهذهمرأواقدالمؤلفينأنعلىومبرهنانفسها،الأناجيل

!سيكون.المسيحيةالكنيسةأساساتفيالنخرعلىيهوديوب!صرار،يهودية

الثانيالفصلفيالواردةالمؤلفينخلاصاتبعضعلىخاصبشكلتركيزنا

العاديالقارئتضليلفياتبعوهالذيالأسلوبعننموذجاتقدملأنهاعثعر

ودقائقه.تفاصيلهعلىيطقعولمالانجيليدرسلمالذي

:الزواجيسوصاقذسهل-أ

لميسوعأنعلىواضحدليلالأناجيلفييوجدلا:المؤلفونيقول

دخلالذيبطرسمثلمتزوجينحواريهمنالعديدوكان،ممزوجايكن

يأمرلمأنهإلىيشيرماالدلانلمنوهناك،حماتهوسفابعةيسوع

منقوماليهجاءفعندما.عليهوحضالزواجقذسقدوأنهبل،بالعزوبية
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سبب؟لكلامرأتهيطلقأنللرجليحلاهل1:له!قالواليجربوهالفريسيين

خلقهماالبدءمنخلقالذيأنالعوراة()فيقرأتمأما:لهموقالفأجاب

بزوجعهويلتصقوأمهاباهالرجليمركهذاأجلمنوقال3وأنثىذكرأ

عن2:التكوينسفرفيوردماإلى)إسارةواحدا؟جسداالاثنانويكون

لااللهجمعهقالذيواحد.جسدهمبلاثنينبعدليس)ذاوحواء(آدمخلق

7(.-ا91:)متى)نسان"يفرمه

:الرد

فيلدينايوجدولأ.متزوجيندثرالاثناحواهـيسوعمعظميكنلم

العاللىقوضعهمالبقيةأما،بطرسزواجعلىإلادليلالأربعةالأناجيل

متى،إنجيلمنالمؤلفونبهاستشهدالذيبالمقطعيتعلقوفيما.مجهول

العزوبيةعلىيحضالذيالثانيالنصفوتركواالأولنصفهلناقدموافقد

جوابه:سمعواانبعدسائلوهلهقالفقدعليها.وقدرالرجالمنساءلمن

منموسىإن:لهممالفت!طلق؟طلاقكتابيعطىأنموسىأوصىافلماذا1

يكنلمالبدءمنولكن،نساءكمتطلقواأنلكمأذنقلوبكمقساوةأجل

يزني،بأخرىوتزوجالزنىبسببإلاامرأتهطلقمنإنلكموأقولهكذا.

المسعحسنمنكانإذاعماتلاميذهسالهوهنا"يزنيبمطلقةيتزوجوالذي

فلا،المرأةمنالرجلأمرهكذاكان")ن:الزواجعنالامعناعهذهوالحالة

الخاصةعلىوقفالزواجعنالامتناعبأنلهمفقالا!ايعزوجأنيوافق

بلالكلامهذايقبلونالجميعاليس1:الربلخدمةأنفسهمنذرواالذين

أمهاتهم،بطونمنهكذاولدواخصيانيوجدلأنهلهم.أعطيالذين

لأجلأنفسهمخصواخصيانويوجد،الناسخصاهمخصيانويوجد

نلاحظأنويجب.12(-913:)متى"فليقبليقبلأنساءمن.اللهملكوت

موجهأنه،للعزوبيةالحربالاختيارالمتعلقالأخيريسوعبجوابيتعلقفيما

مسيحيةشريعةهنايقرأنهيععنيوهذااليهود.منسائليهالىلاالتلاميذالى

أولىنفسهالمشرعيكونأفلا،لأتباعهيسوعسرعهماهذاكانف!ذا.لأتباعه

شرعته؟ب!تباع
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:يسوعزواجعلىدلاثل-2

مبررلدينافليسبالعزوبيةيامرلميسوعكانإذا:المؤلفونيقول

يكنلمالزمنذلكفياليهوديةللتقاليدوطبقااعزبا.كانبأنهللافتراض

نأالأبعلىمفروضاوكان،تقريباإلزامياكانو)نمافقطمستحباالزواج

عدمف!نالحقيقةوفي.يختنهأنعليهمفروضأكانمثلمالابنهزوجةيجد

كانانهعلىبقوةيدليسوععزوبيةإلىالأناجيلفيواضحةإشارةوجود

ماإلىأعزبابقييسوعانولو.زمانهواعرافبثقافةالتزمقدوأنه،متزوجا

اجتماعياعزلهإلىذلكولأدىواستهجاننقدموضعلكانالثلائينسنبعد

والاجمماعية.الدينيةالأعرافعلىخارجاباعتباره

:الرد

العزوييةحببقديسوعبأنأقول،الطرحهذامنالأولالشقعلىالردفي

*يوجد:متىعناوردناهالذيالمقتبسفيقالعندماجماعتهمنالمخعارينإلى

في)ووردفليقبليقبلأنشاءمنالثهملكوتياجلأنفسهمخصواخصيان

الردفيأما12(.9:)متى(11فليفهميفهماناستطاعفمن:الكاثوليكيةالترجمة

ثلاثفيموزعيناليهودخاصةكانيسوعايامفيإنهفأقول،العانيالشقعلى

المععقداتفياختلافهابدقةيوسيفوساليهوديالمؤرخلناوصفرئيسيةطوائف

الطهارةوكانت.والأسينيون،والفريسيون،الصدوقيون:وهم،والممارسات

الأسينيينعلىيتوجبالتيالأساسبةالقواعدمنالزواجعنوالعزوفالجنسية

الزواجعنعازفينكانوااليهودمنبهيستهانلاقسماأنيعنيوهذابها.الالتزام

مستهجنوكيرعاديأأمراكانتالجنسيةالعفةوأن،يسوعايامالجنسيةوالعلاقات

،القاعدةمناستثناءوحدهيسوعحالةتكونفلماذا،المجتمعمنقطاعاتلدى

نأذلكالىيضاف؟عزوبيتهبسببمستهجثاوحدهيسوعيكونأنيجبولماذا

قدالأسينيةالطائفةلناتركتهاالتيالميتالبحرمخطوطاتفىالباحثينمنالعديد

بعضهمووصل،اياسينيةوالتعاليميسوعتعاليمبينالثبهأوجهمنالكثيروجدوا

نهجالنفسهويخعطالطاثفةعنيخرجأنقبلأسينياكانربمايسوعبأنالقولحد

خاصأ.
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يسوععرسباعتبارهقاناعرس-3

قانابلدةفيتجريعرسقصةهنالكالرابعالإنجيلفي:المؤلفونيقول

حفلةأمامأننايبدوالأولىفللوهلة.نفسهيسوععرصقصةكانتربماالجليل

بعضولكن.مجهولانوالعروسالعريم!فيهايبقىبسيطةمحليةعرس

دعيفلقدعندها.التوقفتسعحقأسئلةتطرحالحفلةهذهفيالصغيرةالتفاصيل

وكانت،العلنيةدعوتهباشرقدبعديكنلمانهمنالرعمعلىالحفلةالىيسوع

الخمرنفدتوعندما.ذلكفيال!ببالمؤلفلنايوضحأندونهناكأمه

الخمرفرغتولما11:المضيفةهيكانتأنهالوكمايمصرفأنابنهامريمأمرت

ساعتيتأتلم،امراةياولكماليفأجابها:خمر!لهمليس:لهيسوعامقالت

امهما1:للخدموتقولجاشبرباطةابنهااحتجاجعنتتغاضىمريمالكن1بعد.

ومنمنهاذلكعلىمعتادونكانهملأوامرهاالخدمفبمتثلفافعلوه.لكمقال

لرفضالمزعومةيسوعمحاولةمنالرغمعلىمريمتفلحوهكذا.يسوع

الرغمعلىخمر،الىالماءتحويلوهىمعجزاتهأولىيسوعوينجزسلطتها،

يدعوهاسببمريملدىيكنولم،الخارقةقدراتهاظهرمدبعديكنلمأنهمن

هو:هنانفسهيطرحالذيوالسؤال.القدراتهذهلمعليسوعبامتلاكللافتراض

الرغمعلىالخمرنفادبمسألةمعنيينيكوناأنزفاففيضيفينعلىكانلماذا

عرسيكنلمما،الدعوةصاحبعاتقعلىعادةتقعالمسؤوليةتلكأنمن

عنالمسؤولهويكونفقطالحالةهذهوفي؟نفسهيسوعزفافحفلهوقانا

فيكانقاناعرسأنعلىاخردليلوهناك.نفدتالتىالخمرأوعيةملءإعاده

قالخمرالىالماءتحويلمعجزةاجتراحفبعد.نفسهيسوععرسهوالأمرواقع

)نما)نسانكل:للعريسالعرسفيالضيافةشؤونيديرالذيالحفلاتمشرف

أنتأما،الجودةفيدونهاهيبالتييأتيسكرواف!ذاأولا،الجيدةبالخمريأتي

الىواضحبشكلموجهةتبدوالكلماتهذه".الأنالىالجيدةالخمرأبقيتفقد

العريس.باعتبارهيسوع

:الرد

أنعلىواضحةدلالة+هناكيسوعأماوكانتايوحنا:)نجيلمؤلفقولفي)ن

19http://kotob.has.it



تدعوهاالقرابةمندرجةعلىكانتأنهاوييدو،العرشىقريىذويمنكانتمريم

هوماعلى،الترتيباتفيتساعدلكيالحفلابتداءمنوقتقبلموجودةتكونلأن

تلامذتهمعمدعواكانققديسوعاماهذا.يومناحتىالشرقيةالحفلاتفيسائد

الحفل،نرنبباتفيوكمساهمةكؤيةوضعهاوشببالمدعوبن.بفبةمعبهموجاء

أنابنهامنوطلبتالخمرنفادعنالناجمالمحرجالموهفلفادىحاول!قمد

.يتصرف

يجدلنوتكرارا،مراراقاناعرسقصةقراءةيعيدمنف!نالحقيقةوفي

قصةعلىاستنتاجاتهميبنونوكأنهملهيبدونالذينالمؤلفونوجدهمافيها

قانا.عرسقصةغيرأخرى

أولى:كمرشحةالمجدلية-4

الأناجيلرواياتتسعفنافهلمتزوجأيسوعكاناذا:المؤلفونيقول

وجودلنايبدوا،ولالمقامفي؟زوجتههويةعلىتدلغامضةب!سارات

المقربين.بطانتهمنكانتاوكلتاهمايسوعزوجةاحداهمالتكونمرشحتين

بلدةمنأنهاعلىاسمهايدلالتىالمجدليةمريمهيالمرسحتينهاتينأولى

بحرمنالغربيالشاطئعلىالمجدلبلدةاليوم)وهيالجليلفيمجدلة

كبير،حدالىغامضالأربعةالأناجيلفيالمرأةهذهدوران(.الجليل

منمبكروقتفيتظهرلوقاإنجيلففيعمد.عنحجبتقدأنهاويبدو

ورافقته،شياطينسبعةمنهاأخرجعندما،الجليلفيالمبشيريةيسوعحياة

ذلكتلاوماالصلبمشهدفينراهاحيثالبهوديةالىالجليلمنذلكبعد

حياةمنالأخيرةالمراحلفيإلاتظهرفلاالأناجيلبقيةفيأما.أحداثمن

الخاطئةالمرأةوبينبينهاتطابقالتيالسائدةالموروثاتعكسوعلى.يسوع

وتمسحهماقدميهوتقبلتبكيوراحتيسوععلىدخلتالعي)=المومس(

الأناجيلفيصورتهاف!ن،05(-736:الوقابالطيبوتدهنهمابشعرها

زوجةصديقاتهابينمنوكان،الأرستقراطيةالطبقةإلىانعمائهاعلىتدل

علىأدذولا.الجليلحاكمأنعيباسهيرودالملكادارةفىكبيرمسؤول

يتصدرالأربعةالأناجيلفياسمهاأنمنيسوعبطانةفيالمميزةمكانتها
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وقد.أموالهنمنوخدمنهالجليلمنيسوعتبعناللواتيالنساءأسماءقائمة

بقيةغيرةأثارالذيالأمر،تفضيليةمعاملةيسوعمنالمجدليةتلقت

بيسوعالتحقتانهاوبماصورتها.تثويهمحاولةإلىالنهايةفيوقادالتلاميذ

ف!ن،ورسليمiىلiوصولاالعبشيريةجولاتهفيوتبعتهالجليلفيكانعندما

النساءلأنزوجها،صحبةفيوتسيرمتزوجةكانتأنهاعلىدليلذلكفي

أكثرالشرطهذاويبدو.أزواجهنبصحبةإلايسافرنيكنلميسوعأيامفي

منبطانتهمعوتختلطروحيمعلمصحبةفيتسافرالمرأةكانت)ذاالحاحا

احدمنمتزوجةالمجدليةتكونأنالمتصؤرغيرمنأنهوبماالذكور.

للأقاويلعرضةستجعلهماالمعلممعالمميزةعلاقتهالأن،يسوعتلاميذ

نفسه.يسوعزوجةكانتوانهالابدنلمجدليةفلاالزنا،ولتهمة

:الرد

انبل،يسوعركبفيزوجدونترتحلالتيهيوحدهاالمجدليةتكنلم

كنالنساءمنجماعةيذكرفمرقس.أزواجبلايرتحلنكنالنساءمنرافقنهمنكل

يقولومتى.وسالومة،ولوسىيعقوبامومرلم،المجدلية:منهنيسوعبطانةفي

ومريم،المجدلية،أسمائهنمنويذكر،الجليلمنيسوعتبعنالنساءمنكئيراإن

المجدلية،:الكثيراتأسماءمنيذكرولوقا.زبديابنيوأم،ولوسىيعقوبأم

يذكر:ويوحناوسوسنة.،هيرودوصالملك(خازن)أووكيلخوزيامرأةوحنة

أباالصيادزبديالنسوههؤلاءأزواجمننعرفونحنكلوبا.زوجةومريمالمجدلية

وهؤلاءالنجار،يوصفأخاوكلوبا،انتيباسهيرودالملكوخازن،ويوحنايعقوب

كنربمااللواتيالنسوةبقيةوكذلك،زوجاتهممعيسوعبطانةفييكونوالم

أمرأيسوعصحبةفيزوجبلاالمجدليةوجوديكونفلماذا.أزواجوبلاعازبات

تكونوأنلابدأنهاالمؤلفوناست!بممنضبطكيرخيالسطحةوبأيمستهجنا؟

؟ليسوعزوجة

ثانية:كمرشحةعنيابعتمريم-5

مرشحةالرابعالإنجيلفيبارزدورذاتأخرىامرأةهنالك:المؤلفونيقول

أمامهالذيولعازرمرتاأختعنياليتمنمريمانها.يسوعزوجةتكونلأنأيضا
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جبلعلىعنياضاحبةفيفارهكببرببتالثلاثةلهولاءوكان،الأمواتببنمنيسوع

يسوعلاقامةيتسبعبحيثالسعةمنكان،أورشليممدينةعلىالمشرفالزيعرن

الىيلجأكانماوغالباالأسرةهنهيسوعأحبوقدصحبعه.فيالمرتحلينوتلاميذه

الىتلاميذهمعونزلعنيابيتيسوعكادرالمراتإحدىوفي.النومأوللراحةييتهم

لعازرأخاهما)نتقولانومرتامريمالأختانإليهفأرسلتمدة.أقامحيثالأردنعبر

وصلوعندماعنيا،ببتالىيموجهأنقبلأيامأربعةتلكأيسوعولكن.مريض

سيدياهناكنت+لومرتا:لهفقالتالببت.فيقمكئتمرلمأمالاستقبالهمرتاخرجت

لأختها:وتقولالبيتالىمرتاترجعالطرفينبينقصيرحواروبعدأخي"ماتلما

خروجعدمالمؤلفونيفسروهنا.اليهوضتمريمفقامت".يدعوكوهوهنا"المعلم

ييوتهنخلالهاالنساءتلتزمالتيالسبعيةالحدادفترةفيكانتبأنهايسوعلملاقاةمريم

بأمرالاالبيتمنيخرجنولا،الميتالقريبعلىالحدادطقوسويمارسن

كزوجالسائدةالعائدةوفقتصرفافلقد،مريميوعبينحدثماوهذا،أزواجهن

يهودلين.وزوجة

:الرد

هناف!نهم،المؤلفونيسوقهاالتيالشواهدبقيةفيالحالهوكما

الإنجيل.تقرألمالتيالمسيجينمنالواسعةالشريحةالىبالخطابيتوجهون

هذاعلىبالردكف!لهلوحناانج!لفىلعازرإح!اءدصهالىفاحصهنظرةان

البيتلأنيسوعللقاءتخرجولمالبيتفيمريمبقيتفقد.الساذجالاستنعاح

عدممنوكانباخيهما،الأختينلتعزيةجاؤواالذيبالمعزينمليئاكان

وهذا.يسوعللقاءوتخرجاضيوفهمامعاالأختانتتركأنالاجعماعيةاللياقة

جاؤواقداليهودمنكثيروكان11نقرأ:حيثيوحناإنجيلفيوردمابالضبط

خرجتيسوعبمجيءمرتاسمعتفلمااخيهما.عنيعزونهماومريممرتاالى

دعالماذاأما،02(-11:91)يوحنا"البيتفيقاعدةمريمولبعتلاستقاله

ويتوجهلعازرفيهدفنالذيالموضععلىيدلانهفلكيمريمذلكبعديسوع

منحولهاكانمنرافقهايسوعللقاءمريمخرجتوعندما.المكانالىمعهما

قامتأنهايعزونهامريممعالبيتفيكانواالذيناليهودراىافلما1:المعزين
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...لتبكيالقبرإلىذاهبةأنهايظنونوهمبهالحقوا،عجلعلىوخرجت

نفسهارتعشترافقوهاالذيناليهودمعهاويبكيتبكييسوعراهافلما

.33(-1192:)يوحنا3وضعتموهاين:وقالواضطرب

كيفوهو:،عليهالإجابةعناءأنفسهمالمؤلفونيكلفلمسؤالوهنالك

كفربلدةفىمق!ماكانبأنهالعلممععنسا،ب!مرلممنمتزوجالسوعلكون

ينزلولم(،212:ويوحنا431:الوقاالجليلفيطبريةبحيرةقربناحوم

وفقمراتأربعةأ!وثلاثة،الازائيةالأناجيلوفقواحدةمرةالاأورسليملزيارة

ثلاثةبعدعلىعنيابيتمريةفيمقيمةكانتفقدمريمأمايوحنا،)نجيل

يقطعولكيلعازر.وأخيهامرتاأختهامعأورشليممنالشرقالىكيلومترات

ثلاثةمدةمتواصلةبصورةيرتحلأنعليه،الموقعينهذينبينالمسافةالمسافر

موسرا.كان)ذاحمارظهرممنطياالأفلعلىايام

ومريميوعبينمحتملزواجعلى)ضافيدليلهناك:المؤلفونيقول

قريةيسو3دخلسائرونهموبينما11نقرأ:حيثلوقا)نجيلفييردعنيابيت

عندجلستمريماسمهااختلهاوكانبيتها،فيمرتااسمهاامرأةبهفرحبت

الضيافة.شؤونفيمنهكمةفكانتمرتاوأما،كلامهإلىتستمعيسوعقدمي

نألهامل؟وحديأخدمأختىتتركنيأنتباليأماربيا:وقالتفجاءت

أمورلأجلونقلقينتهتمينأن،مرتا،مرتا:وقاليسوعفاجاب.تساعدني

لنالذيالصالحالنصيباخارتومريمواحد.شيءإلىالحاجةولكن،كئيرة

القياممريممنيطلبأنليسوعمرتامناسدةمن.42(-0138:الوقامنها"ينزع

يأمرهاحتىمرلمعلىالسلطةمننوعايمارسكانيسوعأننستنعجبمساعدتها

اخنارتقدأختهابأنلمرتايسوعجوابفيأنكماأختها.لماعدةتخفأن

مريمأنالواضحمنحالأيةعلىمنه.الزواجخيارهاالىإسارةالصالحالنصيب

نفسها.المجدليةسغفبيسوعشغوفةتلميذةكانتعنيابيت

:الرد

كانتالعيأختهاالىبخطابهاتتوجهأنلمرتابالنسبةاللائقمنيكنلم

سلوكهافكان،تدخلهطالبةنفسهالضيفالىدانماالضيفكلامالىتستمع
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عنينمهناكشيءولا،الاجعماعيوالتهذيبالضيافةقواعدمعتمامامتفقأ

اختارت11قدمرلمبانيسوعقولعنأما.مريمعلىالسلطةمنبنوعيسوعتمتع

القائمالزواجوضعيةالى)سارةفهفليسمنها+ينزعلنالذيالصالحالصيب

اخر.تلميذأيحالهوكما،بهولىلمانهالتعاليمهقبولهاإلىإسارةدانمابينهما،

؟واحدةالمريممانهل-6

كانتالمجدليةمرلمأنهـلوحناومتىمرفسبذكر:المؤلفونيقول

كانتعنيابيتمريمأنيذكرمنهمأحدلاولكن،الصلبوقتفيحاضرة

ماوهو،نفسهبالقدركعلميذةمكرمةعنيابيتمريمكانتف!ذاأيضأ.حاضرة

امريسوعحياةمنالأخيرةاللحظةعنغيابهافإن،الأحداثسياقمنلنايبدو

مردمشخصفيموجودةكانتاذاالاهذا،الشجبويستحقمفسرغير

فيواحدسخصهماعنيابيتومريمالمجدليةكانتف!ذاذاتها،المجدلية

الحقيقةوفي.الصلبعنالأخيرةتغيبسببعنسؤالهناكفليس،الو)قع

وهي،زوجتهلعكونواحدةمرشحةالاهناكفليسىمتزوجايسوعكانإذاف!نه

مخعلفة.أدواروفيمختلفةأسماءتحتالأناجيلفيذكرتالتيالمرأة

:الرد

معواحدةشخصيةعنيابيتومريمالمجدليةمرلمتكونكيفندريلا

بلدةمنجاءتالمجدليةأنصفحاتبضعقبللناقالواالمؤلفينبانالعلم

سياطين.سبعةمنهاأخرجأنبعدالجليلمنيسوعوتبعتطبريا،قربمجدلة

مرتاأختهامعتسكنأورسليمةبأنهعنيابيتمريمتعريففيلناقالواثم

منكانبيعهموأن،أورشليمعلىمثرفةالزيعونجبلعلىضاحيةفيوأخيهما

قبربالبيتملحقاوكان،أيامبضعةوتلاميذهيسوعلاستضافةيمسعبحيثالسعة

وانتمائهاثرائهاعلىيدلالذيالأمر،بالأسرةخاصالصخرمنمنحوتفخم

الأورسليمية.الاستقراطيةالى

اخرفيانتقلوابلعليها،الإجابةعناءانفسهمالمؤلفونيكلفلمالأسثلةهنه

وقد)1(داودعرشعنهورثليسوعابنبوجودالقولالىهنانعالجهالذي12الفصل

.يسوععنبدلالليهودل!لاط!أطلقهالذيالسجين،براباسفيالابنهذاوجدوا
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:يسوعابن-7

ابنوجودعلىيدلماالأناجيلفينجدانيمكنهل:المؤلفونيقول

أمعنانحنإذاأعينناأماميعوضحولكنهذلكعلىغاثمشاهدهنالك؟ليسوع

غيرزالوامافالباحئون.المحيرةبراباسسخصيةيذكرالذيالنصفيالنظر

Berabbiبرابي/لكلمةتحريفأيكونفقد.واسعقاقهالاسمأصلمنمعأكدين

يكونوقدالتقدير.علىدلالةالبارزيناليهودالمعلمنبأسماءتلحقالتي

Barلكلمةأو،المعلمابنتعنيالتيممة!-Rabbiلكلمةتحريفا Abbaابنأي

فيتأملناكلماونحن.يسوعابنالىاسارةهنالكالأخيرتينالحالعينوفي.الأب

إليها،والإساءةبثأنهاماأمرلإخفاءمحاولةوجودلناتبينكلماالعخصيةهذه

تصفهلمالأناجلولكنلصا.يعتبرلأنالمتداولةالموروثاتفيالأمربهوانتهى

عندوهو،المسلحوالعصيانبالقتلمتهممتمردولوقامرقىعندفهو،باللص

أLetiaكلمةوصفهقيالمؤلفاستعمليوحناإنجيلوفيمعهور،أسيرمتى

يكونأنالمرجحمنلذلك.عصاباترجلاولصإمااليونانيةفيتعنيالتي

الحكمعلىمتمردونوهم(،الغلاة)أوالزيلوتجماعةإلىم!ميأهذابراباس

وهذا.مملحوعصيانسياسيشغبباعماليقومونكانواماوغالباالروماني

الوقاوقتلفتنةلأجلسجنقدبراباسأنمنلوقا)نجيلفيوردمامعيتفق

بهقامماغيرالسنةتلكفيسياسيةفتنةحدوثعننعرفلاولكننا،25(23:

باعةوطردالصيارفةمناضديسوعقلبعندماالهمكلفيوجماعتهيشوع

كانتفهل.بالسوطجلدهمفقديوحناوصفحدوعلى،القرابينحيوانات

الحالهذهوفيمحتملا.يبدوهذا3فيهامتورطأبراباسكانالعيالفتنةهيهذه

.يسوعبطانةمنواحدأبراباسيكونأنلابد

هذهوفي.يسوعابنكانبراباسأنالمحدثينالباحئينأحداقترحلقد

كانرومانيرتحتالواقعيناليهودلأنمنطقيا،ببدولهاليهوداختيارفإنالحالة

مهددالآنهو،ويحررهميأتيلكيطويلأانتظروهالذيمسيحهمأنيرون

هذهمثلفي.ابنهسراحاطلاقأوسراحهاطلاقبينالاختياروعليهمبالموت

السلالةعلىللحفاظيكونألن3الفردمنأهميةاكثرالسلالةتعدالاالظروف
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الرهيب،الاختيارهذايواجهوهوالشعبيفضلالن3اخرشيءايعلىأولوية

السلالةبقيت)ن3بعدهمنسلالتهتبقىلكيالضحيةهوملكهميكونأن

للمسعقبل.أملهناكالأقلعلىفسيكون

:الرد

منالمستنبطةالشيجةلأن،الطرحهذامنالأولالقسمعلىبالردأقوملن

برباس.لاسملغويةمناقشةعلىتركزالتيالمقدماتتلكتهافتمتهافتةمقدماته

عليه.الاسمهذامثلأطلقوالماذاونسألهمبراباسأهلالىنرجعأنعليناكانربما

شرفةتحتاحععدتالتي،اليهوديةالجموعبعفضيلالمتعلقالثانيالقسمعنأما

ملكسلالةعلىالحفاظاجلمنيسوع)طلاقعلىبراباس)طلاق،بيلاطسالوالى

المطر،اليهوديالمسيحهويسوعبأنتؤمنتكنلمالجموعهذهبانفأقول،اليهود

أما25(.27:)متىأولادنا*وعلىعلينا"دمهصائحابصلبهيطالبكلهالشعبوكان

.الاعتقالمنخوفاوالصلبالمحلامةأحداثطيلةمخعبعينكانوافقديسوعتلاميذ

ماعلى،سخصالمئةعنكثيرايزيدالمسيحبأنهامنممنيسوعأتباععدديكنولم

استمراراجلمنبالأبالتضحيهيجبلماذاثم15.:االرسلأعمالسفرمننفهم

المؤلفونيفترضليسوعاخرينأولادخلالمنالسلالةتستمرلنأو؟السلالة

المجدلةمنيسوعينجبهماخرينأولادمنأو،مليلبعدسنرىماعلىوجودهم

3الشبابريعانفيكاناالزوجينوأنلاسيما،انقاذهتمما)ذا

:المؤلفونيقول-8

روايةوفقم6عامونحو،ق.م6عامنحومتىروايةوفقيسوعولد

بيلاطسلولايةالأخيرالعام)وهوم36عاميتعدىلازمنفيوصلبا،لوق

نحوقيأو،والأربعينالثانيةنحوفيماتأنهيعنيوهذا(.اليهوديةعلى

سنتجاوزولدلهيكونأنالممكنمنالأولىالحالةفي.عمرهمنالثلاثين

وأالثالعةسنفيولدلهيكونأنالممكنمنالثانيةالحالةوقي،العشرين

وبناء.الأيامتلكفيالمبكرالزواجعادةالاععباربعينأخذنااذاعرالرابعة

آخرونأطفاللهكانولربما.ابنهبراباسيكونأنالمسعبعدمنليىذلكعلى

براباس.بكرهابعدوقتأيفيالمجدليةأنجبتهم
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:الرد

حياتهمطلعفيالمجدليةمنيسوعزوجواقدانهمهناالمؤلفونينسى

تحقيبووفق.نفسهيسوععرسكانالجليلقاناعرسانواعتبرواالتبشيرية

العلنيظهورهمنعامينبعديسوعصلبفقد،الانجيللأحداثيوحناانجيل

عمرهف!نالمجدليةمنولدلهكانف!ذاوعليهمباسرة.قاناعرسأعقبالذي

.العاميعجاوزيكانلميسوعوفاةعند

ينيامين:وشطالمجدلية-9

بيناماعلىأرستقراطيةطبقةمنالمجدليةكانتلقد:المؤلفونيقول

اليه.)شارةالجديدالعهدكتابفيبوجدفلاالعشائريانتمائهاعنأما،سابقأ

بأنهاقالوالبعض،ملكينسبمنكانتإنهاتقولاللاحقةالموروثاتأنعلى

وكانمنها،للزواجوجيهاسببايسوعأعطىماوهذا.بنيامينسبطإلىتنعمي

الأصلفيكانتأورسليمالمقدسةفالمدينة.الأولىبالدرجةسياسياالسببهذا

لأرضنونبنيشوعبهقامالذيالأصليالتوزيعوفق،بنيامينلسبطملكا

أولخرجهذابنيامينسبطومنعشر.الاثنيالأسباطعلىحرباالمكتسبةكنعان

كاملعلىالمركزيةسلطتهابسطتواحدةدولةقيالإسرائيليينوحدملك

منبأمرملكاصموئيلالنبيمسحهالذيساؤلالملكوهو،إسرائيلأراضي

وحرمشاؤلمنالملكانعزعيهوذاسبظإلىينتميالذيداودولكن.الرب

أورشليمفيعاصمتهجعلأنوبعد،بالحكمالشرعيحقهممنالبنيامينيين

الشرعي.ميراثهممنأيضاحرمهم

سبطمنوبالعاليداودعشيرةمنالإنجيلنصوفقيسوعكانوقد

منبه.يطالبالذيللملكالبنياميثيينعينفيمغتصبايجعلهماوهذايهوذا،

الحكمفيسرعياحقايعطيهسوفبنيامينيةامرأةمنسياسيأزواجاف!نهنا

أصحابهاالىأورسليمويعيد،لهالمتوقعةالبنيامينينمعارضةمنويخفف
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:الرد

فقد،فقطالورقعنتوزيعانونبنيشوعبهقامالذيالموزيعكانلقد

وهذا.الموزعةالأرضمنحصتهامتلاكأجلمنيحاربأنسبطكلعلىكان

بنوفذهبالشعبلوعوصرت11نقرأ:حيث26:القضاةسفرمننفهمهما

منأورسليمكانتولقد".الأرضامعلاكلأجلملكهالىواحدكلإسراثيل

.21(:االقضاةسفر)راجعقظيمتلكوهالمالبنيامينيينولكنبنيامينحصةضمن

عاصمتهتكنلماسرائيللكلالموحدةالمملكةالبنيامينيساؤلأسسوعندما

1/4و)1/26:الأولصموئيل)راجعجبعةمدينةفيوانمااورسليمفي

ساولمنالملكانتزعقدداودبأنالمؤلفينقولعناما(.22/6و15/34و

معلهمعركةآخرفيالسبعةأولادهمعقتلقدشاؤللأن،صحيحقغير

داودإقامةمقرحبرونإلىيهوذابنوفجاء،3()الأول)صموئيلالفلسطينيين

بينالسلطةعلىطويلنزاعوبعد.-االثانى)صموئيلعليهمملكأومسحوه

فيالملكإلىإسرائيلشيوخجميعجاء،الشماليةالعشروالقبائليهوذاقبيلة

ذلكوفي2(.-51:الثاني)صموئيلإسراثيلعلىملكاداودومسحواحبرون

فأقام.الكنعانييناليبوسيينلسكانهاصانمالبنيامينملكأاورسليمتكنلمالوقت

علىحربأسنذلكوبعد،لهعاصمةوجعلهاحبرونفيسنينسبعداود

)صموئيلالجديدةعاصمتهمنهاوجعلقتحهائمأورسليموحاصراليبوسيين

حتىأورسليمفيتحكمداودالملكسلالةبقيتذلكوبعد15(.-51:الثاني

عنيزيدماطيلةأي،ق.م587عامالكلدانينصرنبوخذيدعلىدمارها

منواحديضطرولمملوكها،شرعيةعلىاحديعترضأندون،سنةأربعمعة

ولا.الحكمفيالثرعيحقهلدعمبنيامينيةامرأةمنالزواجالىالملوكهؤلاء

نأمن،بنيامينسبطجارهمعيهوذاسبطجمعتالتيالطيبةالعلاقاتعلىادذ

عقبالمملكةانقسامبعديهوذامعبقيالذيالوحيدالسبطكانبنيامينسبط

،العشرةالأسباطتبعهاالعيالشمالفيإسراثيلمملكةإلى،سليمانالملكوفاة

وبقيت.بنيامينس!بطوكذلكيهوذاسبطتبعهاالتيالجنوبفييهوذاومملكة

مملكةدمارثم،ق.م721عامإسرانيلمملكةدمارحتىالحالهدهعلىالأمور

م..9(587عاميهوذا
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حاول،الجديدالعهدكتابفيالبحثمناهجالبعيدةالطريقةبهذه

الصلبمننجاوأنه،المجدليةمريممنمعزوجأكانيسوعبأنإقناعناالمؤلفون

الدمحاملةفرنساشواطئالىأولادهامعبالمجدليةوأرسل،مدبرةبمؤامرة

ينتمونملوكيحكمهاممالكهناكتاسستحيث،اورباإلىاليهودىالملكي

يحكم.أنلهيقيضلمالذياليهودملكصالى،بنيامينوقيلةيهوذاقبيلةإلى

رر""فى
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يسوعمعمودية

المعمودبةطقسوتاربخالمعمدانبوحنا-4

الماء،فيكاملبشكلالجسدغمريتضمندينيطقسوهي،المعمودية

كانالميلاد(قبلالعالث)الألفالسومريةالئقافةففي.القدمفيموغلةممارسة

بينفيهيقيمالذيالعلويمعبدهوكانالماء،بيتإلهايإيا،يدعىالماءإله

الطهارةبيتويدعى،العذبةالماثيةالأعماقفيالسفليلمسكنهنظيراالناس

هذاوراءالكامنةالرمزيةامابالماء)1(0الاكتسالطقوستجريكانتحيث

،الروحلتطهيرخارجيمظهرهوبالماءالجسدغسلأنفمؤداهاالطقس

غسلهعنذاتهالوقتفيئعبرإنماالظاهربأدرانيذهبالذيبالماءوالمغتسل

العمادجرنفيأومقدسنهرماءفيالكاملالغطسأنكما.الباطنلأدران

الفردموت،والانبعاثالموتعنيعبر،ثانيةالصعودثمالمعبدفيالموضوع

روحانية.نفسفيوالانبعاثالأرضيةنفسهعن

فيشاعتالتيالأسراردياناتطقوصفيالبؤرةمركزالمعموديةوتتخذ

ب!لهالايمانعلىعقائدهاتقوموالتي،الرومانيوالعصرالهيلنستيالعصر

خلوددالىالموتربقةمنالخلاصالىبهاتحدالذيالعابديقودمخئص

إلىيعبرونالديانةالىالجددالمنعسبونكانالمعموديةطقسخلالفمن.الروح

هذهمننموذجينيليفيماوس!نسوقالمتتسبين.محجوبةكانتالتيأسرارها

ديمتراليونانيةل!لهةالسريةالعبادةفيللليوسيسطقوسالأولى،الطقوس

فيتمارسكانتكماايزيسالمصريةالالهةطقوسوالثانية،بيرسيفونيوابنتها

روما.

يدعىالأولالنوع،الديمتريةالطقوسمننوعينالإغريقبلادعرفت

ابنتهاعلىديمترععورذكرىفيسنوياتقاموكانتالصغرىبالطقوس

701.(1.Joseph Campbell, Oriantal Mythology, Penguin,,7791)P
201http://kotob.has.it



الطقوسهذهعلىويغلب.الأسفلالعالمإلههاديعىاختطفهاالتيبيرسيفوني

الىالأسفلالعالممنبيرسفونيصعوديرمزحيث،الخصباحعفالاتطابم

وكانت،الكبرىبالطقوسفيدعىالثانيالنوعأما.الميتةالطبيعةإلىالحياةعودة

معتتشاركأرضيةمخفصةباعتارهالاديمترشرفعلىأعوامخمسةكلتقام

فيبشارك.روحانيخلاصالهةباعنبارهاسنوبأ،لانماالطبيعةإحباءفيابشها

أسرارلدخولاختيارهمتمالذينالجددالمريدونالكبرىالاحتفالاتهذه

تنسيبطقوسهذهوالحالةفهي،الخاصةعادهاحلقةإلىوالعبورايإلهة

مدينةإلىالأقدامعلىمساأثينامنينطلقالمحتفلينموكبكانوعبور.

فيالمشاركونينزلالبحرالىالوصولوعند،ديمترعبادةمركزإيليوسيى

اعدادهمسأنهامنرمزيتطهبرعمليةفيبالماءأنفسهميغمرونحيثالطقوس

المشاركونيخضعولليوسيسالىالوصولوعند.الجديدةالروحيةللحياة

مروامنلأنشيثا،عنهانعرفلابالماءالعمادطقوسيمملتنسيبلطقوس

المؤرخويشير)ى.هناكيجريكانمابحقيقةالبوحمندوماحاذروابها

معرضفيايليوسيسلطقوسالسريالطابعهذاالىهيرودوضالإغريقي

:فيقولالتاريخ"11كتابهفيوذلكمصر،فياوزيريسالالهأسرارعنحديثه

المكرسةطقوسهمالمصريونيقيمالدلتافيالمعبدأمامالبحيرةتلكاعلى1

جرىماكلالعينرؤيةرايتأنىمنالرغموعلى.باسمهأنطقلنالذيلإلههم

بماالبوحعنلسانيوأمسكشيئا،القولفيأزيدلنف!ن،المكانذلكفي

فيديقرالالهةطقوسفيرايتبماالبوحعنأمسكتهمثلمارأيت

!)3،.ايليوسيس

الرومانية،بصيغتها)يزيسالالهةعبادةفيالتنسيبطقوسعناما

العبادةهذهإلىبعدفيماتحولالذيأبوليوسالرومانيالكاتبعنهاقيحدثنا

يصفوهو".الذهبيالحمار11المعروفكمابهفيوذلك،لايزيسكاهناوصار

مدخلابالماءالاعتماديتخذالتيالطقوسبهذهمرعندماالشخصيةتجربتههنا

801.(2..F Guirand, Greek Mythology, Hymlen, London,,9691)p
.in:.J Campbell, edt, the Mysteries3).!مخأ .G Negal, the Mysteries ofOs)

132..Princeton,,7891 P
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حيثالحمامإلىفاقتادوني،اخرونكهانومعهالأعلىالكاهناجاءني1إليها:

علىمقدسماءبسكبنفسهالأعلىالكاهنقاموبعدها،با!غتسالأمرت

المعبدإلىبيأتىانتهيتولما.خاصةوأدعيةصلواتيتلووهوكلهجسدي

البوحعلىأجرؤلامقدسةتعليماتوأعطانيالإلهةتمعالقدميعندوأجلسني

اقتصرأيامع!ثمرةمدةالخمرأواللحمأقربفلمخاصأصياماألزمنيئمبها.

الكاهنجاءنيالأخيراليومحلوعندمافقط.الرمقيسدماعلىخلالهاطعامي

حدثماأماالمعبد.أقداسقدسإلىوقادنيقطنيةبيضاءعباءةفألبسنيالأكبر

بماجزاةسيلقىلسانيف!ن،تسمعأنلأذنكوسمحتنطقلولسانيفإنهناك

ا)4(.اسمعتبماجزاءأذنكوستلقى،نطق

بقيةسأنذلكفيسأنها،الاولطورهافيالمسيحيةالكنيسةكانتوقد

أسرارلتلقيالمؤهلينالمعننسبينعلىمقتصرةحلقةعنعبارة،الأسرارديانات

التلاميذسالهفعندما.نفسهيسوعوصفحدعلىاللهملكوتأسراراو،الدين

نأأعطيقدالكم1:لهمقالاليهوداماميوردهاكانالتيالأمثالأحدمغزىعن

يبصرونلامبصرينانهمحتى،فبأمثالللباقينوأمااللهملكوتأسرارتعرفوا

الغطسيتضمنالذيالتعميدوكان15(.-89:الوقا"يسمعونلاوسامعين

المريدعلىيتوجبالذيالتنسيبطقسهو،منهالصعودثمبالماءالكامل

إنجيلفييسوعقولمغزىوهذا.العانيةالولادةأجلمنبهيمرأنالجديد

الماءمنمولدهوكانو!لدإذاإلاالثهملكوتيدخلانيمكنهاحدمنأما1يوحنا:

الانضمامفيراغبكليعمدونوتلاميذهيسوعوكان.5(3:)يوحنا"والروح

28:متىهـانجيل3:3،يوحناإنجيلمننفهمماعلى،المسيحيةالجماعةإلى

الملقبزكريابنيوحناالنبيإلىالمسيحيةالمعموديةطقسويعود.91

الخطايا.لمغفرةالاردننهرعندبالماءيعمدكانالذيبالمعمدان

ودونقجاةيظهروهو،الضبابيلفهاغامضةسخصيةهذاويوحنا

عنقصةفيوردلوقاإنجيلمؤلفاماويوحنا،ومرقىمتىأناجيلفيمقدمات

الم!يلادقصصتشبه،اليصاباتالعاقروامرأتهزكرياالكاهنمنميلاده

241.-024(4.Apuleius, The Golden Ass, Penguin,,0891PP)
401http://kotob.has.it



وسمشون،وصموئيل)سحاقمثلالرثيسيةالتوراتيةللشخصياتالأعجازي

نهرساطئعلىوظهورهميلادهبينالمعمدانحياةعنذلكبعديصمتولكنه

منهيجعلونالأناجيلمؤلفيف!ن،وتعاليمهرسالعهعنأما.الناسيعمدالأردن

الناموساكانا:لوقاانجيلفييسوعقولمؤدىوهذا.إسرائيلفيالنبوةخاتمة

من.16(16:الوقا"اللهبملكوتالبشارةابتدأتثمالمعمدانيوحناإلىوالأنبياء

أجلمنالأزمانآخرفييظهرالذيالنبيدورإعطالهإلىهؤلاءعمدفقدهنا

ونبى.التوراةكتابفيالمسيانيةالنبوءاترددتهماعلىالمسيحلظهورالعمهيد

بعدالتوراةانبياءأعظمإيلياالنبيروحعليهتحلشخصهوهذاالأزمنةآخر

مجيءقبلالنبيإيلياإليكمأرسلاهأنذا1:ملاخيسفرفينقراماعلى،موسى

علىالأبناءوقلبالأبناءعلىالآباءقلبفيرد،والمخوفالعظيمالربيوم

أمامي،الطريقفيهيئملاكىأرسلاهأنذا1:وأيضأ.6(-45:)ملاخيالاباء"

1(.3:)ملاخيبه"تسرونالذيالعهدوملاك،تطلبونهالذيالسيدهيكلهالىوياتي

،الربطريقأعدوا:البريةفيصارخاصوت1:بأنهاسعياسفرفييوصفوهو

يشبهحياتهونمطمظهرهفيوهو3(.04:)إسعيالالهنا"طريقأالقفرفيقؤموا

جلويمضي،حقويهعلىجلدمنبمنطقةيتمنطقأسعررجلاكانالذيإيليا

الأناجيلمؤلفواقتب!وقد8(.:املوك2و17:5.ملوك))البريةقيوقعه

الذيالمنتظرالنبيباعتبارهالمعمدانيوحناالىوعزوهاوالأوصافالأخبارهذه

مرقى.إنجيلافتتاحيةفينقرأ.المسيحبظهوريثر

طريقكيهيئالذيمحيوجهكأمامأرسلهأناالأنيياء:فيمكوبهواكما

كانمسكيمة.سبلهاصنعوا،الربطريقأعدوا،البريةفيصارخصوت.قدامك

فيقول:متىيضيف)وهناال!ايا.لمغفرةالتوبةبمعموديةولكرزالبريةفييعمديوحنا

أورسليموأهلاليهوديةكورةجميعاليهوخرج(.السماواتملكوتاقتربقدتولوا

الإبلويريل!شىيوحناوكان.ب!اياهممعترفينالأردننهرفييديهعلىواععمدوا

بعدييأتيقاثلا:يكرزوكانبريا.وعسلأجراداولأكل،ضويهعلىجلدمنومنطقة

بالماء،عمدتكمأنا.حذائهسيورواحلأنحنيأنأهلالستالذي،منيأقوىهومن

واعتمدالجليلناصرةمنيسوعجاءالأيامتلكفي.القدسبالروحفسيعمدكمهووأما

-15(.ا:ا)مرقس"الأردنمنيوحنامن
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صيغةعنيليفيمانوردهيوحنا،لسانعلىيضعانهخطاباولوقامتىولضيف

لوما:

الأفاعي،أولاديا:يديهعلىليعتمدواخرجواالذينللجموعيقولوكان11

ولا،بالتوبةتليقأثمارااصنعواألا3الآتيالغضبمنتهربواانعلمكممن

الحجارةهذهمنيقيمانقادراللىإنلكمأقوللأني،)براهيمهوأباناانتقولوا

تصنعلاشجرةفكلالشجر،أصلعلىالفاسوضعتقدوالآن.لإبراهيمأبناء

من:أجابهم3نفعلفماذا:قائلينالجموعوسألهالنار.فيوتلقىتقطعجيداثمرا

أيضاعشارونوجاء.كذلكفليفعلطعاملهومن،لهليىمنفليعطثوبانله

مما!ئرتستوفوالا:لهمفقال3نفعلماذامعلميالهفقالوالديهعلىليعتمدوا

أحدأتظلموالا:فقال3نفعلماذاونحنالجنود:بعضأيضاوسألهلكم.قرض

.7.14(:3الوقا"بأرزامكمواكعفوابأحدتشواولا

معموديةعنالحديثعندنعرضهاسوفبهخاصةروايةيوحناولإنجيل

.يسوع

ملكأنتياسهيرودعليهقبضقدطويلا،المعمدانيوحناكرازهفترةتدملم

بعيديحكلهيرودكانوعندما.أخيهاهراةهيرودياهنزواجهيث!جبكانلأنهالجليل

تأثيرتحتوأ-برقصهافسرالمدعوفيأمامهيرودياابنةسالوميرقصتميلاده

يدفييوحنا!سقظرأستطلبأنأمهافدفععهايعطيها،طلبتمهماانهالخمر

.12(_14:3)متىطبقعلىلهوأضروهيوحنارأسوقطعوارسلهيرود

الإنجيليةالأخبارمعيتقاطعالمعمدانيوحناعنواحدتاريخيخبرولدينا

فيوضعهالذياليهود""عادياتكعابهفييوسيفوساليهوديالمؤرخأورده

بارارجلاكانبالمعمدانالملقبيوحنان111فقال،للميلاد39عامنحوروما

منبالماءيعمدوكان.اللهوبتقوىبعضابعضهمتجاهالطيبةبالمعاملةاليهوديأمر

كانواالجميعولأن.والتقوىبالبرالروحتطهرتأنبعدالجسدتطهيرأجل

فتنةومنالناسعلىتأئيرهمنهيرودخافكلمانهوش!معونإليهيتقاطرون

ا)5(.ب!عدامهااهرثممخايروسقلعةفيوسجنهعليهفقبض،محتملة

934.-348.in,,7791 PP!ل!!ح،!ه)!لental M5!5(لى!يا!!ا!ل!؟"مح(
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لمالمعمدانيوحناتعاليمأنهوالشحيحةا،خبارهذهلناتقولهماان

يبشركانفيوحنا.المتأخرةاشكالهافياليهوديةللعقيدةالعامالاطارعنتخرج

صارميا،إشعيامثلقبلهمنالأنبياءكباربهبشرالذيالربملكوتحلولبقرب

الخطايالمغفرةبالماءيعمدوكان.بنفسهيهوهالألهيحكمهاأرضيةمملكةوهو

اليهوديالمسيحولاستقبال،الملكوتهذافيالمعتمدينلدخولاستعدادا

وكان،الجديدبالشيءتكنلمالأفكارهذهومثل.بظهورهالملكوتيفعتحالذي

قيوأقامتالمدناعتزلتطهرانيةيهوديةطائفةوهم،بهايبشرونالأسينيون

بالماء.التعميدطقوستمارسوكانت،المسيحقدومانتظارفيالبرية

والتي،الميلاديالأولالقرنمنذالغنوصيةالطوائفبعضظهورأنالا

يزودنا،وطقوسهاتعاليمهااليهوتنسب،المعمدانيوحناالىانتسابهاتذعي

منمنظومةهيفالغنوصيةليوحنا.الأصليةالتعاليملتصؤرجديدةبمقاربة

القرنوأوائلالميلادقبلالأولالقرنأواخربينفيماتبلورتالدينيةالأفكار

عالمالىالجسديحعميحيث،والروحالجسدبثنائيةتقولوهي.الميلاديالأول

ملكروحمنقبىفهي،المنيرالالهيالعالمالىالروحوتنعصي،المظلمالمادة

منصنعهجسدقي(العالمصنعالذيالأخرالإله)أيالديميرجاحعبسهاالأنوار

وفيالماديالجسدهذافيأسيرةالروحوستبقى.الحياةفيهونفخالأرضطين

الغنوصيقودهاأنالى،شتهيلاتناسخدوراتوأسيرة،الماديالعالمهذا

الإفلاتتستطيعفقظعندها،الإلهيةطبيعتهاادراكالى(الداخليالعرفان)أي

منه.جاءتالذيالسماويموطنهاالىوالعودةالتناسخدورةمن

كثرعن،النديملابنالفهرسكعابمثل،العربيالتراثكتبوتحدثنا

تسميةأوهيالمغتسلةا11طائفةومنها،أيامهمفيحيةكانتمعمدانيةطائفةمن

الديانةوأسسعنهاانشقثممانيفيهانشاالتيبالماء(العمادطقسمنمئشقة

فيتقيمالعيالمندائيينالصابعةطاثفةاليومالطوائفهذهمنبقيوقد.المانوية

صبأالجذرمنمشتقةصابئةوكلمة.للرانمنالعربيةوالمناطقالعراقجنوب

طقسىوهوبالماء،والتطهرالععميدعلىالآراميةالمندائيةاللغةفييدلالذي
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وأمعرفةتعنيالعيمنداكلمةمنفمشتقةالمندائيةكلمةاما.الدينفيالدخول

مننسثفماوعلى.(Gnosis)غنوصكلمةاليونانيةفيويعادلها،علم

دراساتومن،العربيالتراثكتبومن،أنفسهمالمندائيينمصادر

القدسمنطقةفيكانالطائفةلهذهالأصليالموطنف!ن،المحدثينالمستثمرقين

الاضطراباتعقبالرافدينوادينحوسرقاهاجرواثم،الأردننهروسواطئ

للميلاد،07وعام66عامبينفيماالرومانيةاليهوديةالحروبوتلترافقتالتي

الأردناسمزالوماتيش.الرومانيالقاثديدعلىأورسليمبدمارانتهتوالتي

الجاريالماءعلىيطلق،لديهمالمقدسالنهروهو(المندائيةباللغةيردنا)أو

العراقيالجنوبفيميسانمنطقةفيععروقدالععميد.طقوسفييستخدمالذي

الذيالامر،م015نحوالىبتاريخهاتعودمندائيةكتابةتحملنقودقطععلى

يوحنافيهعاشالذيالعصرمنزمنيأوقربهاالطائفةهذهقدمعلىيدل

.المعمدان

وتورد،يهياأويهنابلغتهميدعونهالذييوحناالنبيإلىالمنداليوني!سب

نقرأالقرانية.والقصةلوقاانجيلقصةتشبهأخبارأوميلادهنسبهعنالمقدسةكتبهم

.القدسفييوحناوكد.السنيالنور،ربيالحياباسم1:تراتيلهمإحدىفي

نبيا.وكانايأردنولمسولديوحنازكريا.الشيخالأبمنولداولدتأليصابات

زادهمنونأكل.الزكيبالرسمونرتسم،بمائهنتعمدونحن،قلبهالإيماننؤر

بالماءإلايتملاعندهمالععميدوطقسالنور"الىقلوبناقتنفتح،مائهمنونشرب

للتعميدويخضع.الأردنماءفييعمدكانالذييوحناسنةعلىوذلك،الجاري

أجرا.يكعسبانساءمنيععمدكما،الزواجقبلوالكبار،طفولتهمفىالصغار

فييجريكما.عندهمالمقدساليوموهوالأحديومفيالتعميدويجري

الغطسويكون،والروحالجسدتطهيرالىالطقسهذاولهدف.الدينيةالمناسبات

الذيللجسدرمزأالماءمنوالخروج،الخاطئالجسدلفناءرمزأالماءفيالكامل

المندائييرتديالدينيةالاحتفالاتوبقيةالمعموديةطق!وخلالروحيا.انبعث

لونهوالذيالاسوداللونعامبشكلويتحاسى،النورإلىترمزالتيالبيضالثياب

والخطيئة.الظلام
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)=نشمتانسمعهأوالإفساننفسبأنالإيمانعلىالمندائيةالعقيدةجوهريقوم

بهوتتحدباريهاإلىيوماتعودوأنلهاولابدالعليا،الذاتمننفحةهىبالمنداثية(

آدمجسدفيحلتماأولالالهيةالنسمةهذهحلتوقد.خالدةباقيةحياةفي

فيحلتنفسهالوقتوفي،وجمالهالأصليموطنهاجلالمنسيءومعهاالأرضي

وسر.نجثمنالظلامدنيافيماكلومعها)روها(الشرروحالأرضيالجسدذلك

السماويأصلهكتثافالإنسانيستطيعالماندا،او،العرفانخلالمنولكن

)6(.الموتبعدالانعتاقيتحققوبذلك،الشرروحداخلهفيويصارع

الىتتتميالتيالمعمدانيةالغنوصيةالطواثفهذهوجودعلىاعتمادأ

الذيالقرنمنذالمنقطعغيرواستمرارهاتعاليمها،إليهوتنسبالمعمدانيوحنا

هىالتعاليمهذهأنالثقةمنعاليةبدرجةالاستنعاجنستطيعيوحنا،فيهعاش

كانيوحناوأن،اللاحقةالأجيالالىونقلوهاالأولونيوحناتلامذةسمعهاالتي

ماجوسسمعانكانالعيالسوريةالقوصيةالمدرسةمؤسسيمنواحدأبحق

العصرفيتعنيكانت،المجوسياي،ماجوسوكلمةممثليها.أشهرالسامري

والسحر،والتنجيمالفلكبأمورالمتضلعالحكيمالشخصوالرومانيالهيلنستي

يرصدونكانواوالذينلوقا،عندالميلادقصةفيذكرهمالواردالمجوسومنهم

لحم.بيتالىفتبعوهالسماءفيساطعاالمخفصنجمرأواعندماالنجوم

يبقولمضاعتقدمؤلفاتهلأن،ماجوسسمعانسخصيةالغموضيلف

!تفنيدكتابهفيهيبوليثوسسيمالا،المسيحيوننقادهاورهاسذراتسوىمنها

سمعاننثط.الميلاديالثالثالقرنمطلعفيوضعهالذي"الهرطقاتكل

هـلوحنايسوعمنكلاعاصرانهيعنيوهذا،الملاديالأولالقرنأواسطخلال

الكنابفيالرابعالسفروهوالرسلاعمالسفرفيذكرهوردوقد.المعمدان

يقول.المنحولبطرصأعمالسفروفيالجديد(،)العهدالمسيحيالمقدس

منغلقةمتمايزةوغيرأزليةقوةاللهبأن،هبوليتوسناقدهعهينقلهماوفقسمعان

عابثيةمفاهيم:مرانيناجية:كتابالىتستدالمندائيينوطقوسعقائدعنالمعلوماتمذه)6(

الثاني.الفصل8191,بغداد،مندائة
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فظهرنفسها،علىانقسمتالقوةهذهانثمتام.وسكرنصمتقينفسهاعلى

انشطرتوبذلك.مؤنثوهيenoia-والفكرة،مذكروهوnكداه-العقل

ولقد.المادةعالمهوسفليومسمالروحعالمهوعلويمسمالىالألوهة

منعملتوقوىملائكةوانتجتللابالخلاقةالقوىلدنوياالفكرةامتصت

التىالقوىعلىالسلطةفقدتاينوياولكن.الماديالعالمخلقعلىخلالهم

سمعانظهرثمالآب.الىالرجوعتستطيعولالهاأسيرةوصارتعنهانعجت

الخلاصويقدمقيودها،منلشولايحررلكيالأرضعلىدثهكتجسيدماجوس

هذه)!.بصفتهالبشرمنعليهيتعرفمنلكلالماديالعالممن

الفكرعنالأمدمالمعبرهوماجوسسمعانأنالباحثينبعضاعتبرلقد

معالطرحهذاتؤيدتعدلمالبحثفيالأحدثالاتجاهاتولكن،الغنوصي

متداولةاخباروهنالكالفكر.هذانتاجاتمنوصلناماأبكرهياعمالهباناععرافها

تتلمذحيثفلسطينالىعادثمالأسكندريةفيعلومهتلقىقدسمعانبأنتقول

خلفاتعيينهعلىعازمأوكان،تلاميذهأنجباعتبرهالذيالمعمدانيوحنايدعلى

داعدامه،يوحناعلىالقبضجرىعندمامصرالىرحلةفيكانسمعانولكن.له

سمعانعادوعندمادوتيسيوس.اسمهيوحناأتباعمنآخرصامريالمنصبفاستلم

فيحتفهلقيأنالىمعهميطوفوراحتلميذاثلانينحولهجمعفلسطينالى

الأول،تلاميذهمناثنانالطاثفةزعامةفيخلفهوقدروما.فيغامضةظروف

حيثأنطاكيةفيحياتهمنالثانيالنصفأمضىولكنهأيضاسامريوهوميناندر

إلىدافنهمدينةمواطنيمنفكانساتورنيلوسوهوالثانيأما.م08عامنحوتوفي

الثانيالفرنأواسطحتىعاشوقد،الأردننهرمنابعحيثالسامرةمنالئمال

)ه!.الميلادي

فيليبس+فنزل:يليماماجوسسمعانعنفيوردالرسلأعمالسفرأما

رجلذلكقبلالمدينةفيوكان...بالمسيحيب!ثروجعلسامريةمدينةالرسول

فكانوا.عظيمرجلأنهزاعماالسامرةأهلويفتنالسحريفعريسمعاناسمه

!.-!.,8691 p3حط!ااى!ك!ولهBibl!ل!The!7(!ح!ه(

892.-692(8.Kurt Rudulph, Gnosis, Harper,,8791pp)
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لأنهلزموهلانما.العظيمةاللهقوةهذا:ويقولونكبيرهمالىصغيرهممنيلزمونه

الذيفيليبسبكلامامنواقلما.طويلزمنمنسحرهباساليبيفتنهمأخذ

11أيضاسمعانوامنونساءرجالااعتمدوا،يسوعواسماللهبملكوتبشرهم

،أخرىصورةيعطيناالمنحولبطرسأعمالسفرولكن.12(-84:)أعمال

بمعتقدهيعشروراحروماالىبطرسالرسولسبققدماجوصسمعاننجدحيث

بطرسوكان،الناساستمالتالتيالمعجزاتومجترحااللهابنأنهمدعيأهناك

اجتمعثم.القدسالروحبقوةوالمقعدينوالعميانالمرضىيشفيناحيتهمن

سمعانفقامروما،أهلمنوححندنيرونالإمبراطوربحضورللمنافسةالاثنان

:عالبصوتصاحبطرسولكن،المدينةأحياءفوقوطارعالبرجبصعود

سمعانسقظالفوروعلىتفلعوه.أنتحملونهالذينالثميطانملائكةياأناسدكم

9(.)جدهوتحطمالأرضعلى

الأنجيليونخلالهمنرأىالذيالمنظورعنالجديدالعهدأخبارتعئر

يتعارضلاخاصانهجالنفسهاختطيهوديامعلماباعتبارهالمعمدانيوحناتعاليم

لناحفظتمدأنهافيبدوالمندائيةالطائفةتعاليمأما.اليهوديةالعقيدةمعجذريا

الىينتميغنوصيامعلماباععبارهالمعمدانيوحنافكرجوانبمنالكثير

أعداؤهالنانقلهماخلالمنمعالمهاضاعتالتيالسوريةالغنوصيةالمدرسة

والمنحولة،منهاالرسميةالجديدالعهدأسفارمؤلفيخلالومن،المسيحيون

المعمدانشخصيةعنكافيةمعلوماتيبدوماعلىأيديهمبينيكنلمالذين

رسالعه.وطبيعة

الىنعمقل،المعموديةطقسوتاريخالمعمدانيوحناعنالمدخلهذابعد

ومدلولاته.الأناجيلفيوردكمايسوعاعتمادخبر

للاسننارةكبوابةالمعمودبة-2

فيترد)ولمولوقامتىانجيليفيوردتالعيالميلادقصةنحيناإذا

طبيعةاقتضتهايسوعسيرةعلىمقحمةمقدمةباعتبارهاويوحنا(مرقس)نجيلي

،9991لبنان(،المنحولةوالرسائل)الأعمالكابهفيضديداسكندرترجمة،بطرسأعمال)9(

.الأولالفصل
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حادثةبينقرننصفقرابةامتدتفعرةخلالحصلتالتياللاهوتيةالتغييرات

علىالأردننهرفياعتمادهمنتبدأيسوعسيرةف!ن،الأناجيلوظهورالصلب

نأيسوعرأىفعندما.ليسوعالاولالعلنيالعملوهو،المعمدانيوحنايد

لنايرويوهنا.يديهعلىللاعتمادأيضاهوالجليلمنجاءيوحنايقصدالكل

.أخرىأحيانفيوتتعارضاحياناالتفاصيلفيتختلفقصصأربعالإنجيليون

الواقعةالىالأقربوربماالأقدموهومرق!،ب!نجيلكالعادةونبدأ

التاردخية:

فييوحنامنواعتمدالجليلناصرةمنيسوعجاءالأيامتلك"وفي

مثلوالروحانشقتقدالسماواتراىالماءمنصاعدوهووللوقت.الأردن

بهالذيالحبيبابنيأنت:السماواتمنصوتوكان،عليهنازلأحمامة

.(51-9:امرقس)"سررت

يسوعأن،الأثبيوالخيالالعكاصيلمنالخاليالمقتضبالخبرهذامننلاظ

يل!هأندونللعماددورهمالمسظرشبينمروربما،الناسبقيةمثاليوحناقصد

.متبادلحديثايببنهمايجرولمموضوعياكانالطرفينيبناللقاءأنبدليليوحنا،

متى:إنجيلفيونقرأ

ولكن،منهليعتمديوحناإلىالأردنالىالجليلمنيسوعجاء"حي!ذ

وقاليسوعفأجابإلى؟تأتيوأنتمنكأعنمدأنمحتاجأناقائلا:منعهيوحنا

اععمدفلماله.سمححيمذبز.كلنكملأنبنايليقهكذالأنه،الاناسمح:له

نازلااللهروحفرأىلهانفتحتقدالسماواتصاذاالماء،منللومتصعديسوع

الذيالحبيبابنيهوهذادائلا:السماواتمنوصوت،عليهواتياحمامةم!ل

.(ا7-3:13)متى"سررتبه

لقاءالىمرق!وصفهكماالموضوعىاللقاءيتحولهذهمتىقصةفي

لقصةاللاهوتيالمازقمتىأدركفلقد.بالمعنىمفعمحواريتخللهدراصي

بمضمونيتعلقالأولالشق؟سقينذومأزقوهويوحنا،بدعلىيسوعاعتماد

ملكوتلحلولاستعداداالخطايامغفرةوهويوحنامارسهكماالمعموديةطقس

الجسدفيخاطئاالبشرمنكغيرهكانيسوعأنيعنيالمضمونوهذاالسماء،
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المعفدمنلكلالنسبيةبالمرتبةفيتعلقالعانيالشقأما.الغفرانإلىويرنو

ومتلقيالروحيةالناحيةمنالأعلىالمرتبةالمعفديتخذحيثالعماد،ومتلقي

هذامتىيتلافىولكيتلميذا.وشموعمعلمايوحناويكونالدنيا،المرتبةالعمأد

الثصخصأمامأنهلفورهيدركالمعمدانجعلفقد،المزدوجاللاهوتيالمأزق

أنحنيلأنأهلالستالذي،منيأقوىهومنبعدي+يأقيعنهيقولكانالذي

+انامانلا:تعميدهعنأحجمفقدولهذا-8(.7أ:!)مرقسحذائهسوروأحل

يسوعأصرأنبعدرغبعهعندنزلثمإلي؟"تأتيوأنتمنكأعممدأنمحتاج

يديه.علىالمعموديةاتمامعلى

الروحلأن،مفهومكيرمتىعرضهكمايوحناموقفف!نالحقمةوفي

المسيحأنهيعرفيكنلمنفسهوشوع،يسوععلىهبطقدبعديكنلمالقدس

المعرفةهذهليوحناتأتتفكيف.السماويللصوتسماعهقبلالمنمظر

ومتى:مرقسمنكلاستخدمهاالتيالجملةأنذلكإلىيضاف؟المشقة

حمامةمثلوالروحانشقتقدالسماواترأىالماءمنصاعدوهوا.وللومت

رأىمارأىقدوحدهيسوعأنعلىتدل11(-01:أ)مرقس!عليهنازلا

.غيرهأحديستشعرهالمباطنيكشفحالةفيوذلك،سمعماوسمع

يلعقلمفيسوع،الإنجيليينبقيةعنديردلموشموعيوحنابينالحوارهذا

مؤلفأما،السجنفييوحناكانعندمابنفسهنفسهعمدلأنهلوقا،عندبيوحنا

يوحنا.يدعلىيسوعاعممادقصةتمامأتجاهلفقديوحناإنجيل

لوقا:إنجيلقينقرأ

لعلهيوحناعنقلوبهمفييفكرونوالجميعيتتظرالشعبكانواذا11

أقوىهومنيأتيولكنبماءأعمدكمأنا:وقالالجميعيوحناأجاب،المسيح

القدسبالروحسيعمدكمهو،حذائهسيورأحللأنأهلالستالذي،منى

أخمهفحلحبسامراةه!رودلالسببمنهلوبخف!ذاالربعرث!سىه!رودسأماونار...

أنهالجميععلىأيضاهذازاديفعلها،هيرودسكانالتيالشرورجميعولسبب

كانصاذاأيضا.يسوعاعتمدالشعبجميعاعتمدولما.السجنفييوحناحب!

.22(-315:الوقاالخ"...القدصالروحعليهونزلالسماءانفتحتيصلي
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فييوحنازجالجليلملكهيرودوسبأنلومالنايقولالنصهذافي

فهلأيضا".يسوماعتمدالشعبجميعاعتمد"ولماذلكبعديقولئم،السجن

التقديمبعضتتضمنلوقاصياغةأنأم؟بنفسهنفسهعمدقديسوعأنهذايعني

والتأخير؟

يوحنا:انجيلفيونقرأ

ولاويينكهنةأورشليممناليهودأرسلحينيوحناسهادةهيوهذه11

ماذا؟اذا:فسالوهالميح.لست)ني:وأقرينكرولمفاعترفأنت؟منليسألوه

جوابالنعطيانتمنفقالوا:لا.:فأجابأنت؟النبيأنا.لست:فقالأنت؟للليا

قؤموا،البريةفيصارخصوتأنا:قال؟نفسكعنتقولماذاأرسلونا؟للذين

وفالوافسألوه،الفربسببنمنالمرسلونوكانإشعبا.النبيقالكماالربطربق

يوحنافاجابهم؟النبيولالللياولاالمسيحلستكنتإنتعمدبالكفما:له

يأقيالذيهو،تعرفونهلستمالذيماثموسطكمفيولكنبماءأعمدأناقائلا:

كانهذا.حذائهصيورأحلانبمستحقلستالذي،قداصيصارالذي،بعدي

يعمد.يوحناكانحيثالأردنعبرفيعبرةبيتفي

يرفعالذياللهحملهوهذا:ففال،إليهمقبلايسوعيوحنانظرالغدوفي11

كانلأنهقداميصارالذيبعديياتيعنهقلتالذيهوهذا،العالمخطية

بالماء.أعمدجئتلذلكلإسرائيلليظهرولكن،أعرفهاكنلموأنا،مبلي

عليه.فاستقرالسماءمننازلاحمامةمثلالروحرأيت)نيقائلأ:يوحناوشهد

ترىالذي:ليقالذاكبالماء،لأعمدأرسلنيالذيلكنأعرفهكنلموأنا

رأيتقدوانا.القدسبالروحيعمدالذيهوفهذاعليهومستقرأنازلأالروح

.24(-91:ا)يوحنا+اللهابنهوهذابأنوشهدت

التالية:بالملاحظاتنخرجالنصهذاقراءةمن

الانجيللاهوتمعانسجامفييأتيوهذايوحنا.يدعلىيعتمدلميسوع-ا

هووهذاالبدء.منذعندهكانتالتي01اللهمملمةمرتبةالىيسوعرفحالذيالرابع

منفالقادم"قبليكانلأنهقداميصاررجلبعدي!يأقي:المعمدانقولمؤدى

خطيئة.بلالأنهيتعمدولايعمدإنه،ارضيرجليدعلىيعتمدلاالسماء
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كلمةيتبادلالموالمعمدانيسوعف!ن،مرقسروايةفيالحالهوكما-2

فيه،يعمديوحناكانالذيالمكانالىجاءقديسوعأنمنالرغمعلى،واحدة

3الاعتمادعنعازفأكان)ذايوحناإلىيسوعأقبلفلماذا.اليهمقبلايوحناوراه

؟وقصدهالجليلفيموطنهتركالأولىبالدرجةولماذا

هذاقائلاالسماواتمنوصوت11عبارةيوحناانجيلروايةمنتغيب-3

سهادةبهاوتستبدل"،سررتبهالذي(الحبيبابنيأنت)أوالحبيبابنيهو

11.اللهابنهوهذاأنوشهدترأيتقد*وأنا:المعحدان

يسوعأنلنايمضح،ولوقاومعىمرقسرواياتمجرياتمن-4

هذهلنالتؤكديوحناإنجيلروايةتاتيثم.سابقةمعرفةعلىيكونالموالمعمدان

.يسوعيعرفيكنلمأنهمرتينالمعمدانيكررعندما،العبارةبصريحالوامعة

قريبةيوحناأمأليصاباتمنجعلالذيلوقاعندالميلادروايةمعيتناقضومذا

فيموطنهاتتركمريموجعلخالتها(،ابنةالكنسعةالتقاليد)وفييسوعأملمريم

زكرياعندمكثتحيثأورسليمالىتساقر،بالحملالبشارةعقبالجليل

.56(-193:الوقاأسهر.ثلاثةمدةواليصابات

يرفعالذيالثهحملهو*هذا:قالمقبلأيسوعالمعمدانرأىعندما-5

فييحمليوحنا،انجيلمؤلفبهينفردالذيالثه"احمل1ولقب".العالمخطئة

اليومظهربعددمهاليهوديريقالذي"الفصحاحمل1بينالمشابهةمننوعاطتاته

خطايايغسلالفصححملدمأنفكما.يسوعوبيناليهوديللفصحالسابق

رفعأجلمنقربانأنفسهقدمالذيالمسيحيسوعدمهوكذلك،العيدفياليهود

يوحناإنجيلمؤلففإنولهذا.لهمالخلاصوتقديمكانواأينماالبشرخطيعة

الفصحيومفيلااليهوديللفصحالسابقاليومفييسوعصلبحادثةيجعل

معتوافقفياليومهذاظهربعدموتهويجعل،الانجيلينبقيةفعلكمانفسه

أورسليم.هيكلباحةفيالفصح.حملدم)راقة

الحقيقيالمؤسسالرسولبولسفكرفيذلكبعدتترسخالرمزيةهذه

،23(6:)روما"الموتهوالخطيئةاعقاب1أنيرىفبول!.المسيحيللاهوت
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.خطاةكلهمالبشرأنيستتبعذلكف!ن،الموتالىجيعاالبشرمالأنوبما

ألا10:الموتومنالخطيئةمنالبشرحررقدالصليبعلىالمسيحموتولكن

معهفدفنا،معهلنموتتعمدنايسوعبالمسيحلنتحدتعمدناحينأنناتعلمون

بينمنالمجيدةبقدرتهالآبأقامهكماحتى،موتهفيوشاركناهبالمعمودبة

يشبهموتفيبهاتحدناكناف!ذا،جديدةحياةفيأيضأنحننسلك،الأموات

ادم()=جسدفيناالقديمالانسانأننعلمونحن.قيامتهفيبهنتحدفكذلكموته

معمتناكنافإذاجسدنا...فيالخطيئةسلطانيزولحتىالمسيحمعصلب

8(.-ا6:)رومامعه"سنحيابأننانؤمنفنحنالمسيح

علىالقبضالقاءتم،والمعمدانيسوعبينوالأخيرالأولاللقاءهذابعد

يسوعسمعانوبعد.ثانيةيلعقياأنللاثنينيقيضولم،السجنوأودعالمعمدان

مرقس:قولحدوعلى.العلميالمبثيريلاطهباسرالمعمدانعلىبالقبض

قد:ويقولاللهملكوتببشارةيكرزالجليلإلىيسوعجاءيوحنا(سلم+وبعدما

يأ14(.:أ)مرقس"بالإنجيلوآمنوافتوبوا،اللهملكوتواقعربالزمانكمل

ملكوتاقتربقد،نه+توبوا:قبلهقالالذييوحنارسالةتبنىقديسوع)ن

جاء،المعجزاتيظهريسوعبدأوعندما.الخاصةبشارتهإليهامضيفأ"السماوات

تلاميذهمناثنينيوحنافدعاوسمعوا.رأوابمامعلمهموأخبروايوحناتلاميذ

ننتظرامالآتيهولانت3المتظر:المسيحكانإذاعمايسألهيسوعإلىوارسل

نإوسمعتما.رأيتمابمايوحناوأخبرااذهبا:لهماوقاليسوعفأجاباخر؟

والموتىيسمعونوالصميطهرونوالبرصيمثمونوالعرجيبصرونالعمي

وشوع6(.-أ:11)متىفيئ"يسكلالمنوطويى،يب!ثئرونوالمساكينيقومون

)راجعالمسيحمجيءبخصوصالتوراتيةالنبوءاتفيوردماالىئلمح)نماها

26915:)شعياسفر j35: ، 18 j92:،يوحناسؤالعلىويردا(،:6وه

يوحناجعلالذيمتىأنهيالخبرهذافيالمشكلةأنعلىمباسرة.غيربطريقة

خبرفيجعلهفدكان3(،:11)معىالمنعظرالمسيحكانإذاعمايسوعبسأل

نأمحعاجوأناقائلا:تعمدهفيمانععندماهذهبصفتهيسوععلىيتعرفالعماد

14(.3:)متىإلى؟تأتيوأنت،منكاععمد
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الناسمنحولهلمنبخطابيسوعيتوجهيوحناتلميذيانصرافبعد

أمصبةلتنظروا؟البريةإلىخرجتماماذاا:رسالتهبطبيعةيتعلقمغزىعلىينطوي

منوأفضللكمأقولنعم3أنبياتنظروا؟خرجتمماذابل3...الريحتحركها

يوحنامنأعظمنبيليسالنساءمنالمولودينبينانهلكماقوللأنينبي...

هذافي.28(-7:24الوقامنه"أعظماللهملكوتفيالأصغرولكن،المعمدان

نأيعلننفسهالوقتفيولكنه،المعمدانيوحنابدوريسوعيعترفالخطاب

لدخولالمؤهلين،بالبشارةالمؤمنيناصغرلأن،يوحناتجاوزتقدرسالته

يوحنا.منأعظمهو،القادمالملكوت

ثمالماءفيغطسقدفيسوع،نفسهالتعميدمشهدعنهيعبرالتجاوزهذا

السماءانفتحتالصلاةوأثناء،خلوةفييصليوراحوراءهيوحناتاركامنهخرج

هذاقاثلا:السماءمنصوتأوسمع،عليهواستقرحمامةمثلاللهروحعليهونزل

التيالقديمةالحكمةالمعمدانيمعلوهنا.سررتبهالذيالحبيعبالنبيهو

الذيالسماويوالصوتالحمامةأماالماء،منخرجأنبعديسوعتجاوزها

توصلالتيالداخليالكشفحالةعنمجبران،يصليهوبينمايسوعسمعه

التيالعتبةعبرفقدوهكذا.العميقالباطنيالتأملغمرةفيوهويسوعاليها

ويقدمالعالمخطيثةيحملالذياللهحملطريقمنها،عودةلاطريقإلىتؤدي

البثر.لبنيالخلاص

تحتعميقتاملحالةفيوهولبوذاحصلقدالكشفهذامثل

فيتشتركالتيالبوذااستنارةقصةبهتخبرناماعلى،الاسعنارةسجرة

القدسالروحهبوطالظاهريبالتعيرأو،يسوعاستنارةقصةمععناصرها

أبيهقصر(المقبل)البوذاسيدهارتاالشابالأميرتركأنفبعد.عليه

الأسئلةعلىأجوبةعنبحثاطويلةرحلةفيسرع،الصمابةوزوجتهالملوكي

المعلمينمنعدداخلالهانثعد،تؤرقهكانتالتيالكبرىالوجودية

إلىلصللمولكمه،الصوقسةطرمهمإلباعمحاولاإل!همواسحمعالهدوس

وصل.المعرفةطريقفيوحيداالسيرفقررالحائر،فكرهترضينتيجة

117http://kotob.has.it



تدريباتنفسهألزموهناك،صافنهرعبرهايجريغابةالىسيدهارتا

سوفالجسدوتعذيبالصومأنمعتقدا،سنواتخمسمدةقاسيةنسكية

انضمالأثناءهذهوفي.البصيرةكشفالىيقودالذيالذهنصفاءلهيجلب

داركهمأنمنهآمليننهجهعلىسارواالذينالنساكمنخمسةإليه

دونالموتحافةوبلغوجلدعظمالىوتحولجسدههزلوأخيرا.معرفته

نأعرفأفاق،وعندماالضعفسدةمنعليهمغشيأسقطثم،غايعهيبلغأن

منبالحليبالمحملوقالأرزمنقصعةفقبل،أخفقتقدالجسدقهرطريقة

عنهانفضوهنا.جسدهفيبقوةفشعرمنهاوأكل،قريبةقريةتسكنقماةيد

النهرالىقامفقدهوأما،والضعفبالخوراتهموهالذينالخمسةالنساك

سجرةوقصدالأخرىالضفةالىتجاوزهثم،وانتعشالماءفيغطسحيث

ألاعازمأ،عميقباطنيتأملفيمستغرقاتحتهاوجلسوارفةهنديتين

يضيءقلبهبدأحتىالمساءحلأنوما.المعرفةالىيصلحتىموضعهيبرح

افاقالذيالمست!نيرأوالمستيقظ"11أيبوذا،الىوتحول،الكاملةبالاستنارة

ومالها.وغايتهاالحياةسروعرفالجهالةورقدةالغفلةنوممن

الذينالمفسرينبعضبهيقوليسوعمعموديةلقصةكوكبيتفسيروهنالك

البدايةمنذربطتهقديسوعسيرةفهمفيالباطنيةالسرانيةالمستوياتأنيرون

ولاخذالجديبرجفيتدخلعندماديسمبر،25يومفيتولدالتيبالشمعى

الشارةهو(Capricon)الجديبرجكانفقد.الليلحسابعلىبالطولالنهار

الفترةمنذيدعىكانالذي،القديمالشرقئقافةفيانكيالماءلالهالسماوية

يوانساليونانيةباللغةيلفظالذييوحنالاسمالمعادل،أوائسالهيلينستية

ولادتهعنثعبريسوعمعموديةأنوبما.يوحنانوبالعبريةجوهائسوباللاتينية

المشهدف!ن،الجديبرجهنايمثلالذيالمعمدانبيوحنالقائهعقبالثانية

البرجوهوالجديبرجفيالشمسلدخولميثولوجيةترجمةإلاليسبكامله

برجوهوعشرالحاديالبرجنحومتوجهة،السماويةالأبراجدائرةفيالعاسر

هذهوفقيسوعكانف!ذاالتفسير،هذافيأبعدخطوةهؤلاءيسيرثمالدلو.

ذلكقبلبهحبلتقدالعذراءمريمف!نديسمبر،25فيولدقدالكوكبيةالرمزية
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تدخلىعندماالربيعيالانقلابيومفي/آذارمارس25فيأيأسهربتسعة

يوحناإنجيلمؤلفيضعهاغامضةجملةوهنالكالعذراء.برجفيالشمس

لتلامذتهيقولعندماالعفسيرهذاضوءعلىفهمهايمكنالمعمدانلسانعلى

11أنقصوأنايزيد)=يسوع(ذلكأنينبغيكمل.قدفرحيذأ111:يسوععن

دخولعقبالليلوقصرالنهارطولالى)شارةفيوذلك03(،3:)يوحنا

()15(.المعمدان)أيالجديبرجفي(يسوع)أوالشمس

!!كا

035.-hp.934Campbell, Occidental Mythology, Penguin,1977, pp01)!ي 5o)
,107.JosephCampbell, Oriental Mythology, Penguin,,7791 p-
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يسوعأإلههومن

المعمدانيوحناترك،منهوخرجالأردنماءفييسوعغطسأنبعد

+صاذ:عميقباطنيتأملفيمسنغرقاخلوةفييصليوجعلالمتعمدينوجمهرة

حمامة،مثلجسميةبهعئةالقدس!الروحعليهونزلالسماء،انفتحتيصليكان

._22(3:21الوما"سررتبكالحبيبابنيانتقائلأ:السماءمنصوتوكان

موضوعي،حدثانهعلىالازاثيةالعلاثةالأناجيلفييوصفالذيالمشهدهذا

قادتوجديةصوفيةخبرةعنرمزيةبمفرداتتعبيراالاالأمرحقيقةفييكنلم

والكدحالعقليالبحثمنطوللةفترةعقب،والاستنارةالكشفإلىيسوع

لمالإلهوهذا،حمامةهيئةفينفسهعنكشفالذيإلههعرفلقد.الروحي

عنيبحثوراححداثعهمنذالباطنعقلهفييسوعرفضهالذيالتوراةإلهيكن

؟يسوعالههوفمن.الحقالإله

التوراتيالاسماقوالهفييستخدملميسوعاننلاحظأنجدأالمهممن

وأالآببلقبدومادعاهدانما،الههالىالاشارةفيايلوهيمبديلهاويهوه

يسوععقمهاالتيالمسيحيةالصلاةاليهتتوجهاللقبوبهذا.السماويالاب

لتكن،ملكوتكليأت،اسمكليتقدس،السماواتفيالذي*ابانا:لتلاميذه

بأفهو12(.-69:)متىالخ"..الأرضعلىكذلكالسماءفيكمامشيعتك

)يوحنالى"تشهدأييباسمأعملهاالتيالأعمال"انالبشر:لجميعوأبليسوع

)مرق!"زلاتكمالسماواتفيالذيأبوكملكميغفرلكيافاغفروا2501(:01

.48(5:)!ى"كاملهوالسماواتفيالذيأباكملأنكاملين"فكونوا.25(:11

عنتعلن،العمادماءمنخروجهبعدليسوعتجلىالذيالإلههويةإن

هيئةفيأبدايتجللمالتوراةف!لهبها.تجلىالتيالرمزيةالهيئةخلالمننفسها

فعندما.والغضبوالجبروتالقوةعنتعبرطبيعانيةظواهرفيوانماحمامة

عل!قسجرةفىتموهجنارجذوة!لبمنناداهمرةأوللموسىنفسهعنأعلن

والكوارثالأوبئةخلالمنللمصرييننفسهعنوأعلن6(.-31:)الخروج
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مواشيهم:ومواليدالجددلمواليدهمقتلهاخرهاكانوالتيعليهمأرسلهاالتي

بكرمنمصر،أرضفيبكركلضربالربأنالليلنصففيافحدث

11بهيمةبكروكل،السجنفيالذيالأسيربكرإلىكرسيهعلىالجالسفرعون

يسيرالربكانمصرمناسراثيلبنيموسىأخرجوعندما.92(12:)الخروج

لهم"ليضيءنارعمودقيوليلاالطريقليهديهمسحابعمودفينهاراأمامهم

لوحيموسىليعطيسيناءجبلعلىالربنزلوعندما.)الخروج

منيدخنكلهسيناءجبل"وكان:بركانيةظواهرفياسرائيللبنيتجلىالريعة

الجبلكلوارتجفالأتونكدخاندخانهوصعد،بالنارعليهنزلالربأناجل

الحيوانيةالمحارقلتلهمالسماءمنتسقطنارهوكانت18(.:91)الخروججدأ"

والحطبالمحرقةوأكلتالربنارافسقطت1:المذبحعلىالموضوعة

.38(18:الأول)الملوك"القناةفيالتيالمياهولحست،والعرابوالحجارة

وريحعابربالرب"صاذا:حضورهعنلتعلنتتقدمهوالناروالزلزلةالريحوكانت

فيالربيكنولمالربأمامالصخوروكسرتالجبالشقتقدوسديدةعظيمة

يكنولمنارالزلزلةوبعد،الزلزلةفيالربيكنولمزلزلةالريحوبعد،الريح

معليخرجصوتهكانتكلمداذا13(.-11:ا9الأول)الملوكالنار"فيالرب

لكهل:لهفقالالعاصفةمنأيوبالربفاجاباالرعد:وقصفالعاصفةمدير

الوباءوكان.9(-046:)أيوباترعد؟اصوتهمثلوبصوت؟للربكماذراع

جبلمنوالقدوستيمانمنجاءالرب11:مىإذايتقدمانهرسولاهوالحمى

الوباذهبقدامه...تسبيحهمنامعلأتوالأرضالسماواتكطىجلاله.فاران

ودكتالأممفرجفنظر،ا،رضوقاسوقف...الحمىخرجترجليهوعند

.6(-33:)حبقوق"القدماكاموخسفتالدهريةالجبال

اخعارقديموعإلهف!نالتوراتيللالهالتجلياتهذهمنالعكسوعلى

سواءللحبرمزاالحمامهكان!فمدخلالها.مننفسهعنلعلنلكىالحمامه

الفنفيدوماونجدها،الكلاسيكيةالثقافةفيأمالقديمالشرقثقافاتفي

جوهر)ن.بجناحيننفسهاالحبالهةتمثلومد،الحبإلهاتبصحبةالمصور

ابنهبذلكحتىالعالماللهأحبهكذاالأنه1:العالممحبة،المحبةهويسوعإله
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16(3:)يوحنا+الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكلالكيالوحيد

الثعوبكراهيةزرعوقد،العالمبقيةوكره)سرائيلأحبفقدالتوراةإلهأما.

معهم:التعاملكيفيةعنلموسىالأولىوصيعهفيإسرائيلبنىقلبفيالأخرى

فخايصيروالثلاإليهااتأنتالتيالأرضسكانمععهداتقطعأنمناحترز11

11سواريهموتقطعوناصنامهموتكسرونمذابحهمتهدمونبل،وسطكفي

لقادةاستنهاالتيالحربيةموسىقوانينمننموذجوهذا13(.-3412:)الخروج

ذكربمضاجعةرجلاعرفتامرأةوكل،الأطفالمنذكركلاقتلواا:جيشه

أبقوهنذكرمضاجعةيعرفنلماللواتيالنساءمنالأطفالجميعلكنامتلوها،

معروفيهوهفرضهاخرقانونوهنالك18(.-3117:)العدد"حياتلكم

الشعبمنحيةنفسذيكلتقديمالعسكريالقائديلزمالذيالتحرلمبقانون

له،ماكلوحزمواعماليىشعبواضرباذهب+فالآن:للربقرباناالمهزوم

جملأوغنما،بقراورضيعا،طفلا،وامرأةرجلااقتلبلعنهمتعفولا

.3(15:الأول)صموئيلوحمارا"

)سراثيلشعببسيادةتهيمسيرةفهوللتاريغيهوهرسمهالذيالمخططأما

حياالأممهذهمنبقىمنتجعلبنفسهيقودهاشاملةمذبحةبعد،العالمأممعلى

كلعلىالقادرمنكخرابقادم،مريبالربيوملأنولولوا11:الربلشعبعبيدا

ويبيدوجههاولقلبويفرغهاالأرضيخليالربذا"هو.6(:13)اسعياشيء"

لتسمعأصغوا.الشعوبأيها!يالتسمعواالأممأيهااقتريواا1(240:"سعياسكانها"

حزمهمقد،جيشهمعلىوحمواالأممكلعلىسخطاللربلأنوملؤها،الأرض

)اشعيا"بدمائهمالجبالوتسيلنتانتها،تصعدوجيفهمتطرحفقتلاهم،للذبحدفعهم

...شعبهبقيةليقتنيثانيةيدهيعيدالسدأناليومذلكفيويكون4011(-341:

الربلأن،الأرضأطرافأربعةمنيهوذامشتتيويضمإسرائيلمنيفيويجمع

وينضمونالغرباءبهمفنقترن،أرضهمفيويريحهماسرائبلويختاريعقوبسيرحم

.2(-ا:و1214-11:11"شعيالاماء"عبيداالربأرضإلى

المذبحةمنعودتهبعديهوهنرى)شعيا،يرسمهالذيالتاليالمشهدوفي

عنب:معصرةفيداسكمنفصاربالدمثيابهتلطختوقدالشاملة
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بملابسهالبهيهذا،بصرةمنحمر،بثعابادوممنالأتيهذا"من-

قوته؟بكثرةالمتعظم

.للخلاصالعظيمبالبرالمعكلمأنا-

؟معصرةكدائروثيابكمحمرلباسكبالما-

فدستهمأحد.معييكنلمالشعوبومنوحديالمعصرةد!ستقد-

لأن.ملابسيكلفنلطخ!ثمابىعلىعصرهمفر!ثى،بذظىووطننهمبغضبى

وأسكرتهمبغضبيسعوبافدستأتت...قدمفدفيوس!نةقلبيفيالنقمةيوم

6(.-631:)اضعيا+عصرهمالأرضعلىوأجريتبغيظي

ب!لهالغنوصيونيدعوهالبدايةمنذأعماقهفييوعرفضهالذيالإلههذا

الحقيقيالههعلىتعرفقديسوعكانداذا.بالشيطانويقرنونهالماديالعالم

الروحيةتجربتهفإنالعماد،ماءمنخروجهعقبالأولىالروحيةتجربتهفي

سوف،الماديالعالمهذاسيدالتوراةالهمعلوجهوجهاوضعتهالتيالعانية

الأبد.الىخياراتهتحسم

الىالروحأخرجه*وللوقت:بقولهالعانيةالتجربةهذهمرقسلنايلخص

محوكان.الشيطانمنيجزبيوماأربعينالبريةفيهناكوكان،البرية

ولوقامتىأما13(.-12.:ا)مرق!+تخدمهالملائكةوصارت،الوحوش

مشعرك:ثالثمصدرعلىاعتماداالقصةهذهتفاصيلفيفيتوسعان

فيالروحفاقعاده.القدسالروحمنممتلئأالأردنمنفرجعيسوعأما11

ولم،يجربه(الشيطانوتعني،باليونانية)ديابولوسصابليسيوماأربعينالبرية

ابنكنت)ن)بي!:لهفقالأخيرأ.جاعانقضتولما.الأيامتلكفيسيئاياكل

بالخبزلي!أنهمكتوب:يسوعفأجابه.أرغفةتصيرأنالحجارةلهذهفقلالله

المدينةالىابليسبهفمضى.اللهفممنتخرجكلمةبكلبلالانسانيحياوحده

إلىبنفسكفالقاللىابنكنتان:لهوقالالهيكلشرفةعلىواقامهالمقدسة

تصطدمفلاأيديهمعلىفيحملونكبكملائكتهيوصي:مكتوبف!نه،الأسفل

بهمضىثمالهك.الربتجربلاأيضأ:مكتوب:يسوعفقالبحجر.رجلك

له:قالثمالزمنمنلحظةفيالأرضممالكعليهوعرضعالجبلالى)بليس
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أجعلهواناالىدفعقدلأنه،الممالكهذهومجد،كلهالسلطانهذالكأجعل

،سيطانيااذهب:يسوعفقال.إليككلههذايعودليسجدتف!نأساء،لمن

تجربةكل)بليساكملفلماتعبد.وحدهواللاهتسجدإلهكللرب:مكتوبلأنه

الناحيةفيذكرهفانتشر،الجليلإلىالروحبقوةيسوعورجعحين.إلىفارقه

.11(-ا4:متىمعقارن13.-ا4:الوقا*مجامعهمفييعلموكانكلها

تفاصيلهافيلاالرمزيةبدلالاتهانأخن!اأنعليناالقصةهذهفهمأردنااذا

الصحراءالىانسحبعندمايسوععقلفيجرتقدالتجريةفهذه.حقيقيةكواقعة

المقبل.دورهوفيلهتكشفتالتىالحقائققييتأملالزمنمنمدةاعتكفحيث

سجرةنحتالبوذاجلسفعندماألضئأ.الشبطانمعالبوذانجربةمنفريةلجربةوهي

خلاصالىالطريقلهينكشفحتىمكانهيبرحألاعلىعازماالهنديالتين

(الإنسانحيأةفيالمتحكمانالعنصران)وهمأوالموتالرغبةالهجاءه،الانسان

قوسأيدهيحملساحراميرصورةفياولالهوتبدى،المحزرةالمعرفةعنليصده

البوذاإغواءوحاولنمحاسنهنعنكشفناللواتيالثلاثبناتهوبرفقته،الأزهارتزينه

ذلكعند.صافيةبحيرةمياهفوقلوتسكبرعمسلانابقيقلبهولكن،الوساثلبشتى

اتخذتالتيالمخيفةأبالسعهمعوهاجمهماراالثمياطينرئيسهيئةالمغويأ-لخذ

أنواعبشتىوتقذفهالبوذاعلىالخناقتضيقوراحتبالشجرةأحاطتمرعبةأسكالأ

القذائفوكانت،حولهيجريبماعابئغيرالتاملجلسةفيبقيولكنه،الأسلحة

ماراسعيخابوأخيرا.رأسهفوقالهواءفيمعلقةزهورإلىدحولعليهترمىالتي

بمسرةالأرضاهتزتوهنا.ي!ئعبالمعرفةالبوذاقلبوأخذ،رهطهمعوانسحب

ممهدأالأرواحخلاصالىالطربقصارلقد.أمامهوسجدواالبوذاالىالآلهةوجاء

)1(.المعلماستنارةبعد

الذيف!ن،الحمامةرمزخلالمنهويتهعنكثفقديسوعالهكاناذا

عرضأنبعدليسوعقولهخلالمنهويعهعنيكشفالبريةفييسوعجرب

ومجدكلهالسلطانهذالكأجعل11:الزمنمنلحظةفيالأرضممالكعليه

هذايعودليسجدتف!نأشاء،لمنأجعلهو%ناإليئدفعقدلأنه،المالكهذه

التفاصيل.فيطفيفةاختلافاتمعالبوذاصيرجمغفيمدونةالقصةهذه(1)
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عنأما.الأعلىوحاكمهالمادىالعالمصانعالدلمبرج"11الالهقهوإل!ك"كله

الناقصالعالمهذاعنالمتعاليالأعلىالموراتيوبالإلهبالشيطانالإلههذاصلة

المعمدانيوحناكانالتيالغنو!يةالفكريةالمنظومةلنافتشرحهبالشر،والمليء

الأولالقرنأواسطفيالسورين!مثليهاأبرزالسامريماجوسوسمعان

.الميلادي

وممارساتعقائدمنالبؤرةمركزا"Gnosis-!الغنوصمفهوميتخذ

يسعىالعيالمعرفةولكن،عامبشكلالمعرفةوتعنييونانيةوالكلمة.الغنوصيين

الكمبوقراءةالمنطقيالعقلب!عمالاكتسابهيمكنمماليستالغنوصيإليها

صاحبهاتقودداخليةروحانيةقعاليةهيصانما،والاختباراتالعجاربواجراء

الحياللهمعرفةإلىتقودالتيالنفسمعرفةهـالى،الإنسانيالشرطاكعافإلى

سجنفيالحبيسةالروحبتحريرالكفيلةهيالمعرفةهذهصالهاما.وكشفاذوقا

الذيالنورانيالعالمإلىلتعود،الأوسعالماديالعالموسجنالماديالجسد

الأعالىنورمنوشرارة،الهروحمنقبسهىالانسانةفالروح.عنهصدرت

أسبهالحياةهذهفيوالانسانومصدرها.أصلهاونسيتالمادهظلمةفيوقعت

الصحوإل!دعوةدوماهنالكذاتهأعماقفيولكن،النائمأوالغافلأوبالجاهل

حيوانيةنفسمنتحولهالتيالمعرفةرحلةفيويشرعإليها،ينصتانعليه

للانعتاقوتهياتالالهيةروابطهاأدركتعارفةنفسإلى،الجسدلرغباتاسيرة

ديارها.الىبهايعودالذي

صنعالذيالإلهليسذاتهاعماقفيالغنوصيعنهيبحثالذياللىولكن

الأعلىالنورافيالأبهوبل،والموتوالشربالألمالمليءالماديالعالمهذا

الواحد،اسمبهيحيطأووصفيحدهولاالخليقةثناثياتيتجاوزالذي

يرهلمخفي.بدايةنسبقهالمالميالبداية،بنورهالقائم،بصمديتهالموجود

قبلهأحدوجودلعدماسمبلا،فيصفهجمنههيفهملمأحدالأنأوصافبلاأحد،

صانعأما.الزمنووراءالوجودوراءولنفسهنفسهفيقائم.الاسمعليهيطلق

سيطانيوازيالذىاليهودإلهيهوهإنه،النورانيالأبمنادنىإلهفهوالعالم

الغنوصيةالأدبياتوتصورهاهيريمان.أوماينيو،أنجراالمدعوالزرداشيعهالديانة
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معاونوهبهيحيطعرشعلىيجلس،فوقهالقانمةالنورانيةبالعوالمجاهلك!له

يأ،أركونكلمةمنالجمعصيغة)الكلمةبالأركنةالمدعوونالظلامموىمن

مادةمنالانسانصنعقدالألههذاأنمنالركموعلىالعونانية(.باللغةحاكم

فيوحبسهاالمسروقالأعالينورمنروحهأخذأنهالانفسها،الظلاميةالأرض

تشغلهالتيالشريعةعليهفرضفقدالجهلحجبفييبقيهولكيالجسد.قوقعة

الالههذاظهوركيفيةعنأما.للروحالحقيقيالجوهرحشافوعننفسهعن

لانمافلسفيةمقارباتخلالمنالغنوصيونالمعلمونيعالجهالمفمسألة،الخالق

هنا)ى.تفاصيلهافيللخوضداعيانجدلاأسطوريةصياغاتخلالمن

الممكنومن،الثقافيةيسوعخلفيةفيكامنةالأفكارهذهمثلكانتلقد

وراءهاتخفي،المعمدانيوحنايدعلىالأردننهرفياعتمادهمصةأنجدا

ولكن.الخاصطريقهيثقأنمبليوحناعلىفيهاتلمذيسوعحياةمنمرحلة

وأالوضوحمنمعفاوتهدرجاتعلىومواقفهأقوالهفيتظهرهذهيسوعافكار

تلاميذوراثهم)ومنجهةمنالأناجيلمؤلفيفهملدرجةتبعاوذلكالخفاء،

عدةالأناجيلفيولدينا.العلميحأوالتصريحفييسوعولرغبةالمباسرين(يسوع

فينقرأ.معلمهمأقوالمؤدىبلوغعنالعلاميذفهمقصورعنقفصحمواقف

معناهاأدركوافماعليهممغلقةوكانتالكلمةهذهيفهمواافلملوقا:)نجيل

لكمفأنى3المئلهذاتفهمون"أماوأيضا:.45(9:الوقاعنها"يسألوهأنوهابوا

ذلك،منشيئأيفهموافلما:وأيضا(.413:)مرق!أ"الأمثالسائرتفهمواأن

خطابوفي34(.:18الوقا"معناهادركوافماعليهممغلقاالكلامهذاوكان

لهملضرب"وكان:أفهامهمقدرعلىكلمالهلصوغكانالعادببنللناسلسوع

نأيستطيعونكانواماقدرعلىاللهكلاماليهمليلقيالأمثالهذهمنكثيرا

:سمعوهلماتلاميذهمنكثيرتركهالمراتاحدىوفي33(.4:)مرقس"يسمعوه

يعودواولمتلاميذهمنكئيرعنهفتولى...3يسمعهأنيقدرمنعسيركلاما.هذا

التاليين:الشاملينبالمرجعينأوصي،الننوصيةموضر3فيللتو!ع)2(

8191.,ElainPagels, The Gnostic Gospel, Vintage, Newyork-
8791.,KurtRudolph, Gnosis, Harper, San Francisco-
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الأناجيلإلىرشحمابعضبليفبماولتمابع.66(-606:)بوحنامعه"يمضون

لشريعته.ورفضهالتوراةالهمنموقفهعننعبرالتييسوعأقوالمن

بأنهايهوهمنتلقاهاالتيموسىسريعهيسوعيصفللنظرلافتقولفي

السماء،خبزموسىيعطكمالم1:الحياةتهبالتيسريعتهمقابلفيموتشريعة

ويعطيالسماءمنينزلالذيهواللهخبزلأن،الحقالسماءخبزيعطيكمأبيبل

البريةفي(موسى)=شريعةالمنأكلواأباؤكم.35(-632:)يوحنا"حياةالعالم

الخبزانا.يموتفلاالإنسانمنهليأكلالسماءمنالنازلالخبزذاهووماتوا.

الحقالألهقطيعرفوالمواليهود._51(694:)يوحناالسماء"مننزلالذي

ارسلني.الذيحقهوبل،نفسيمنجعتماأنياعلىا:يسوعالههوالذي

ولاتعرفونيلا*انمم.92(-728:)يوحنا"فأعرفهاناوأماتعرفونهلاأنعم

(.891:)أبى"لعرفتمعرفتمونيولو،أليتعرفون

لليهود:يسوعيقولالعالميرفضالذكطالغنوصيبالفكرمثغلهقولوفي

منلستوأنا،العالممنأنتم.الأعلىالملأمنوأناالأسفلالدركمنأنتم11

بغربتهاتشعر،تمضيأينواليهيمنأدركتالتيالعارفةفالقلة"العالمهذا

عنيسوعيقولولذلكويبغضها.ينبذهاجهتهمنوالعالم،العالمهذافي

بلغتهم...القدوسالأبأيهاإليكذاهبأنااا:رسالتهفهمواالذينتلاميذه

لا.العالممنلستأنيكما.العالممنليسوالأنهمالعالمفأبغضهمكلامك

"يا15(.-11:)7)الشرير"منتحفظهمأنبلالعالممنتخرجهمأنأسألك

أرسلتني.أنكهؤلاءوعرف،عرفتكفقدأناأما،يعرفكلمالعالم.العادلأبت

وكونأحببتنيإياهاالتيالمحبةفيهملتكون،لهموساظهرهاسمكلهمأظهرت

.26(-1725:)يوحنا"فيهمأنا

إلهالشيطانسلطانتحتواقعونالعالمهذاأبناءاليهودف!ن،المقابلوفي

لمالذيناليهودأبوهوالشيطانفإن،بهوامنعرفهلمنأباالثهكانصاذا.عالمهم

بماأقولااأنا:إبراهيمأبيهممنذحقكلمةالمزعومينأنبيائهمسلسلةمنيتلقوا

:فأجابوه)=الشيطان=يهوه(.ابيكممنسمعتمبماتعملونوأنتمابيعندرأيت

ابراهيم.اعماللعملتمإبراهيمابناءكسملو:يسوعلهمفقال.إبراهيمهوأبانا)ن
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لمماوهذاالثه.منسمعهالذيالحقلكمقالالذيأنا،متليتريدونولكنكم

الذيالحقلليهودينقللمابراهيمكانف!ذا.04(-838:)يوحنا)براهيم*يفعله

الذينوكل،زائفتاريخبكاملهالتوراتيالنبويالتارلخف!ن،اللهمنسمعه

فييسوعقالولذلك.الحقاللهيعرفوالماليهودانبياءمنإبراهيمبعدتسلسلوا

بلالبابمنالخرافحظمرةيدخللممن:لكمأقول*الحق:أخرىمناسبة

راعيكانالبابمنيدخلومنسارقا،لصأكاناخرطريقمنإليهاتسلق

تصغلمالخرافولكنسارقونلصوصقبليجاؤواالذينجميح...الخراف

01:9يوحنا)+يخلصمنيدخلفمنالبابأنا-اليهم -.)I

الخفياللهأبوةمقابلفيلليهودالثيطانأبوةيسوعيؤكداخرسياقوفي

)نكم...وأتيتخرجتالفهمبلمنلأني،لأحبتمونيأبلاماللهكان*لو:للعارفين

،للناسمهلكاالبدءمنذكان.أبيكمشهواتلالمامتريدونوأنتمإبليسأييكمأولاد

فيهبمانضحبالكذبنطقف!ذا،الحقمنشيءفيهلي!لأنهالحقعلىيعبتلم

اللهمنكانمن...الحقأقوللأنيتصدقونيفلاأناأما.الكذابوأبوكذاب،نه

علىالسنااليهود:فقال.اللهمنلستمفلأنكمتسمعونلاكمممف!ذا،اللهكلامسمع

.48(42-8:)يوحنا113مععئابكوانسامريإنكقلنا)ذاصواب

بأنهفيهااتهموهوالتييسوععلىاليهودبهاردالتيالأخيرةالجملةإن

تعنيفالسامري.الكتابمفسريمنكافيةعنايةتلقلم،قنوبه"سامري"

طوائفعلىالزمانذلكفيتحتويكانتالتيالسامرةمنطقةهنمواطنا

السامريينمجموعةفيعضواأيضاتعنيكما.متنوعةاثنيةومجوعاتدينية

موسىأسفارعلىالاالمقدسكمابهايحتويلايهوديةدينيةطائفةوهم

كانفقديسوعأما.نابلسمنطقةحولتعيشمنهابقيةزالتوما،الخمسة

بسوعمحاورووكان،السامرببنبطانفهصلةلهلكنولمجلعلحامواطنا

ال!فس!ران3بالامرىلمبوهعندماال!ههصدواالذىفماجمداذلكلعرفون

منيسوعيطرحهمابينصلةعقدوامداليهودأنهواللقبلهذاالوحيد

لظتالعيالغنوصيةوطائفتهالسامريماجوصسمعانأفكاروبنأفكار

.الميلاديالأولالقرنأواسطخلال
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يهودولاالسامرةيهودلابأنهيسوعقال،ساهريةامرأةمعلهحواروفي

أورسليمهيكلطقوسفيهاتلغىساعةستأليوأنه،الحقاللهعرفواقدأورشليم

فيسجدواآباؤنانبي.أنكارىسيديا:المرأةلهافالتاليهود:منالتخلصويتم

أورشليمفيإنتقولونوأنعمالسامرلين(هيكلموقعجرز3)=جبلالجبلهذا

لاساعةتآليإنهصدقينيامرأةيا:يسوعلهاقالفيه.يسجدأنينبغيالذيالموضع

،تعلمونلستملماتسجدونأنتم.للابتسجدونأورشليمفيولاالجبلهذافي

.22(-4:91)يوحنااليهود"منهوالخلاصلأن.نعلملمافنسجدنحنأما

المرضىيشفيكانفقد.شريعتهيسوعرفضفقدالتوراةلالهرفضهومع

منالبهودعليهسغبوعندماالأسبوعى.الراحةفانونمننهكاالسبتبومفي

(.517:)يوحنا"أعملأيضاوأنا،يعمليزالماابيا)نا:لهمقالذلكاجل

جعلوما،ل!نسانجعلالسبتن1(1:أخرىمشابهةمناسبةفيلهموقال

بالصيامالالعزامعلىتلاميذهيحضيكنولم27(.2:)مرق!"للسبتالإنسان

بطريقةعليهمرد،الصيامفرضلتجاهلهاليهودعليهاحتجوعندما.اليهودي

(؟*نفسه)بعنييعنهموالعرب!بصومواأنالعرسأهلبسنطيعاهل1:فالعندماساخرة

هووماطاهرهومابينتفرقالتيالطعامسريعةنقضوقد.91(-218:)مرمس

الترجمة-مرقس)إنجيلتعبيرحدعلى"طاهرةالأطعمةكلو"جعلنجس

بأنقالعندماالحيوانيةوالقرابينالمحارقطقوسوانتقد.(791:الكاثوليكية

الزانيةرجمشريعةتطبيقورفض(.913:)متىالذبيحةلاالرحمةيريدالله

خطيئةبلامنكمكانامن1:لهموقالزنا،فيأخذتبامرأةاليهودجاءهعندما

.11(-83:)يوحنابحجر"ويرمهاأولافليتقدم

دائماقولهاليهودمعجدالهفيالشريعةالىيسوع)شارةفيونلاحظ

نفسهيعتبرلمأنهعلىيدلالذيالأمراسريعتنا".1أبدايقلولماسريعتكم"،1

،0134:يوحنا:المثالسبيلعلى)راجعاليهوديةالريعةسلطانتحتواقعا

:1591 7: 18. - 17 8:.25c5(-15:3ومرقس.

علىالبدايةمنذيسوعوضعتالتيهيالبريةفيالشيطانتجربةمصةان

اليهود.فقتلهاليهودالهرفضلقد.صليبهغرسحيثالجلجلةطريق

ناوةإكلم
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السريةيسومتعاليم

وهذا.تلاميذهفيهمبمنافهامهمقدرعلىالناسىيسوعخاطبلقد

ظاهريالأول،التعاليممننوعينتلاميذهفيبثقدأنهبالضرورةيستدعي

هومنيعرفأحداليع!1لوما:إنجيلفيقولهمؤدىهووهذا.باطنيوالثاني

11لهيعلنأنالابنأرادومنالابنالاالأبهومنولا،الابإلاالابن

للقلةالاالآببخصوصالخافيةالحقانقيعلنلميسوعانأي.(15:2aالوقا

ومنهم،الحقيقةهذهالكنيسةاباءبعض!دوقد.تلاميذهمناخعارهاالمي

إحدىفيكشفالذي(الميلاديالثانيالقرن)أواخرالاسكندريكليمنت

علىيحتويالاسكندريةكنيسةلدىلمرقم!روحانيانجيلوجودعنرسائله

كمالهمالىالساعينلغيركشفهايجوزولا،الخاصةالايعرفهالاليسوعتعاليم

الغنوصيالطابعذاتالباطنيةيسوعمعاليمجوانببعضأنعلى.الدينفي

بول!رسائللاسيما،المسيحيالمقدسيالكتابأصفارالىرشحقدالواضح

الأناجيلمؤلفولهافهمهمحسبدونهافقدالظاهريةتعاليمهأمايوحنا.صانجيل

أدبأقدمباعتبارهابول!برسائلولنبدأولوما.ومتىمرقسالثلاثةالازائية

.مدونمسيحي

إلىخفية)شارةفيالدهر"هذا"الهأو"العالمهذاإله11عنبولسيتحدث

رفضواالذبناليهودمنالهالكينالهفهو.موضعمنأكئرفيبهوهالتوراةاله

)=محجوبا(،مكتوما)نجيلناكان)ذا!ولكن:يسوعلهمقدمهالذيالخلاص

المؤمنينغيرأذهانأعمىقدالدهرهذاالهفيهمالذينالهالكينعنمكتومف!نه

المعروفومن4(.-43:كورنتة)2"المسيحمجدإنجيلانارةلهمتضيءلثلا

علىاشعياسفرفينقرأ.التوراةالهالقابمنواحدهوالدهر*هذااله11لقبأن

،الأرضأطراتخالقالربالدهر،اله3تسمعألم،عرفت"أما:المثالصبيل

بالأركونالغنوصيونيدعوهالذيالالههذا.28(04:))سعيايعيا+ولايكللا

خلالمنالعالميدير(،الحاكمأيArchon)اليونانيةالكلمة)منا!بر
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وهمبول!،بلغةالأركانأو،(Archons)بالأراكنةأيضاالمدعوفيمساعديه

اماحقا.بآلهةليستلآلهةعبيدأكححمالثهتجهلونكنتمالما1:يعةالشرحفظة

الضعيفةالأركانتلكالىتعودونفكيف،اللهعرفكمبل،النهعرفتموقدالآن

والشهورالايامتراعونفبلا،كنتمكمالهاعبيداتكونواأنوتريدونالحقيرة

.(15-48:)كلاطيةا(؟االدينيةاليهودوأعيادالسبتالى)إشارةوالسنينوالفصول

ابنهاللهارسلالزمانتمفلما.العالمهذالأركانع!عدأكناقاصرينكنااحمن1

الشريعةاحكمفيهمالذينليفتديالشريعةحكمفيمولودا،لامرأةمولودا

6(.-43:)غلاطية

لليهودشريعتهبفغواالذينالأكبرالحاكمملائكةهمالأراكنةوهؤلاء

نأالىالمعاصيبداعيأضيفتإنها3الشريعةمعنىافما1تطبيقها:علىوعملوا

الملائكة(الشريعة)اياعلنها)=المسيحيون(،الموعدلهجعلالذيالنسلياتي

-02(-391:)غلاطيةواحد"والله،لهوسيطلاوالواحد)=هوسى(،وسطيدعلى

الذينوالسلطةالرئاسةأصحابهماكبرالاركونمعاونيمنالملائكةوهؤلاء

وصفحمعهالثهفأحياكم،اجسادكموقلفبزلاتكمأمواتأاممنتم:المسحخلعهم

اياهمسمراوألغاه،للفراثضصكمنعليناكانماوممازلاتناجميععنلنا

الظافر!ركبهفيبهموعادوالسلطانالرئاسةاصحابوخلع،الصلبعلى

فلاا:الشريعةسلطةزالتققدهؤلاءسلطةزوالومع5)(.-213:)كولوسي

فما،والسبوتوالأهفةالأعياداووالمشروبالمأكولفياحدعل!يكميحكمن

فلا.المسيحجدفهيالحقيقةأعا،المستقبليةالأمورظلإلاكلهاهذه

معمتموقدفاما...الملائكةعبادةوفيالتواضعفيمنهرغبةإياهاأحديحرمنكم

تخضعونالعالمفيعائشينكنتملوبالكمفما،العالمأركانعنمتخلينالمسيح

الىكلهاتؤولاشياءوتلكتأخذ..ولا،تذقولا،تمسلا:النواحيهذهلمثل

صلبواالذينهمالأراكنةوهؤلاء.22(-216:)كولوسيبالاستدمال"الزوال

بينعليهانتكلمحكمةهناكولكن11:الخفيةاللهبحكمةلجهلهمالمسيحيسوع

العالمهذارؤساءولاالعالمهذاحكمةغيروهي،الروحفيالناضجين

الدهورقبلأعدهاالتيالخفيةالسريهاللهحكمةهيبل،زوالعلىوسلطانهم
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صلبوالماعرفوهاولو،العالمهذارؤساءمنأحدعرفهاومامجدناسبيلفي

8(.-26:كورنثه)االمجد+رب

روحمنقبسباعتبارهاالانسانروحعنالغنوصيالمفهوموبخصوص

هدمهاللههيكلهدمفمن؟فيكميسكناللهروحانتعرفونأما11:بولسيقولالله

كانو)ذا11ا(70-3:16كورنعه)1"الهيكلأهلوأنتممقدسالثههيكللأن،اللى

يسوعاقامفالذي،فيكملسكنالأمواتبينمنيسوعأقامالذيالثهروح

يسكنالذيبروحهالفانيةأجسادكمفيالحياةيبعثالأمواتبينمنالمسيح

نأإلاالفناء،الىيسيرفيناالظاهرالإنسانأنافمع111(0-)ه8:)روما"فيكم

ف!نكذلكالأمرومادام16(.4:كورنعه)2يوم"بعديومايتجددالباطنالانسان

فيهوالأصليمسكنهالأنللروحكربةالغنوصيبالمفهومهوالعالمهذا

الج!عدهذافيدمناماأنناعارفين،الثقةكلواثقيننزاللاولذلك11السماء:

،واثقوناذأقنحن.نراهبمالاب!يماننانهتديلأنناالربعنمتغربونفنحن

وعلى.8(-56:كورثنه)2الرب!معلنقيمالجسدهذاعننغتربانونفضل

المسيحعرفمنف!ن،الارضفيوطنهمأنيعتقدونالذيناليهودعكس

حياتهافيتسلككثيرةجماعةاهناك1السماء:فيهوالحقيقيوطنهأنيعرف

بطنهمصالههم،الهلاكعاقبتهمهؤلاء)=اليهود(.المس!يحصليبأعداءسلوك

عن)كنايةعوراتهمومجدهم(،المأكلفيوالطاهرالنجسشراثععن)كناية

نسعظرومنهاالسماءفيفوطننانحنأماالدنيا.أموروهمهم(،بالختانافتخارهم

جسدهصورةعلىليجعلهالوضيعجسدنايبدلالذيفهو.المسيحيسوعالرب

.2(ا_أ3:8)فيليبيالمجيد"

الروحسبيلاسلكو)11الجسد:منكنوصيموقفالىبول!يقودماوهذا

-516:)غلاطية"الروحيخالفمايشتهيالجسدلأنالجسد،سهوةتقضواولا

منالرغمعلىالزواجمنسلبىمودفإلىيمودهالجسدمنهذاومومفه17(.

الرببأموريهتمالمتزوجفغير.همدونمنتكونواأن*أريد:لهشجبهعدم

فهو،امرأتهيرضيوكيفالعالمبأموريهتموالمتزوج،الربيرضيوكيف

لالقماهولععلموابلقيدا،عليكملألقيلالخيركمهذاأقول...منقسم

35(.-732:)اكورثنه"ارتباكدونالربوتخدموا
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مولهبولسعندبالضرورةعنهاينجمالجسدالىالغنوصيةالنظرةهذه

اهكذا1:أيضاالغنوصيونيراهماعلى،الجسديبالبعثلاالروحانيبالبعث

هوانفييدفنفساد،عدمفيويقامفسادفيالجسميدفن،الأمواتقيامةايضا

ويقامحيوانياجسمأيدفن،قوةفيويقامضعففييدفنمجد،فيويقام

هكذاالسماويهووكماأيضأ،الترابيونهكذاالعرابيهوكماروحانيأ...جسما

أقول.السماويصورةأيضاسنلبسالترابيصورةلبسناوكماأيضا.السماويون

الفساديرثولا،اللهملكوتيرثاأنيقدرانلاودمألحمأإنالاخوةأيهالكم

.5(5-15:42كورثنه)1الفساد"عدم

والخيروالنور،الظلامثنائيةبولسعندتعكسوالروحالجسدثنائيةإن

الغفلةنوممنالافاقةمصطلحيسعخدمالعنائياتهذهإلىتبنيهفيوهووالشر.

الأمواتبينمنوقمالنائمأيهااتنبه1:الغنوصيينعندالشائعالجهالةورقدة

حانت.نحنوقتأيفيتعرفون"وانعم(.514:)إفسس"المسيحلكيضيء

تناهىامنا.يومكانمماإلينااقربالأنفالخلاص،نومكممنلعفيقواساعتكم

كمالنسلكالنور،سلاحونحملالظلاماعمالفلنطرحالنهار.واقعرب،الليل

تعيشونفلاالاخوةأيهاأنتم+اما13(.-13:11)روماالنهار"فيالسلوكيليق

بلالناسكسائرننمفلا،اللصمفاجأةاليومذلكيفاجئكمحتىالظلامفي

يسكرالليلوفي،النائمونينامالليلفيفإنماونصحو.نسهرأنعلينا

والمحبةالايماندرعلابسينصاحينفلنكنالنهارأبناءنحنأما،السكارى

لأنهبسرورالآباحمدوا8.11(-5:4تسالونيكي)أ"الخلاصرجاءوخوذة

مننجاناالذيفهوالنور.فيميراثهمالقديحمينتشاطروالأنأهلأجعلكم

11الخطاياوغفرانالفداءبهفكان،الحبيبابنهملكوتالىونقلناالظلماتسلطان

.(13-112:)كولوسي

يسوعتعاليممنالكثيراليهرسحالذييوحناإنجيلإلىانتقلناف!ذا

والفكرالأولىالمسيحيةبينالفاصلةالحدودتغيبكيفلوجدنا،الباطنية

والظلمة،النوروالشر،الخيرالوجود:بثنائياتيتعلقفيمالاسيما،الغنوصي

فييخبطلايعبعنيمن،العالمنورأنا11:والجهلوالمعرفة،والحياةالموت
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داممافامشواطوبلا،وقعأمعكمباق+النور(.20:)8"الحياةنورلهبلالظلام

أينبدريلاالظلامفييمشيالذيلأن،الظلاميدرككمأنمخافةالنورلكم

اجئت3601(-35)12:النور"ابناءفتكونوا،النورلكمداممابالنورامنوايسير.

.46()12:"الظلامفييقيملابيامنفمننورأ،العالمإلى

القوىتحكمهعالمفيالمؤمنينكربةعنيوحناانجيلفييسوعويتحدث

الىيحفظهاالعالمهذافينفسهيبغضومنيهلكها،نفسهيحب!من:الظلامية

هذهفيحياتهكرهومن،هلكحياتهاحبامن251(.:12)يوحناأبدية!حياة

كانمنالعالملأحبالعالممنكتمالو251(.:)12"الأبديةالىحفظهاالدنعا

العالم"منأخرجكملكمفاخعياري.منهلستملأنكمالعالمابغضكمولكن،منه

أنيكماالعالممنل!سوالأنهم،العالمفأبغضهمكلامكابفغمهم9101()15:

المحاكمة:أثناءالرومانيالواليسألهعندماولذلك14(.:)17"العالممنلست

كانتولو.العالمهذامنمملكتياليست1:يسوعاجابهاليهود؟ملكلانت

36(.:)18اليهود"إلىاسفم!لكيرجاليعنيلدافعالعالمهذامنمملكعي

يعرفك،لمالعالم11:قطاللهعرفتمايسوعرفضهاالتيالأرضيةالمملكةهذه

.25(:)17"أرسلتنيأنك)-التلاميذ(هؤلاءوعرف،عرفتكفقدأناأما

أخرىقوةسلطانتحتواقعفلانهالحقبالثهجاهلاالعالمكانوا)ذا

رفضوالذي،البريةفيجربهالذياليهودإله،العالمهذابسيديسوعيدعوها

!اليوم:السماويبالأبالمؤمينعلىسلطانهانتهاءوأعلنلهالسجوديسوع

الأرضهذهمنرفعتف!ذا.العالمهذاسيدينبذواليوم،العالمهذادينونة

11عليهحكمقدالعالمهذاسيدالاق321(.-:31)12"اجمعينالناساليجذبت

وما.عل!بيدلهوليساتالعالمهذاسيدلأنالأنبعدأخاطبكمالن111(0)16:

سيد3(.أ-14:03)"أوصانيبماوأعملالآبأحبافيالعالمليعرفالاذلك

الذيهو،الأرضممالككلعلىالسلطةيسوععلىعرضالذيالعالمهذا

لهقالفعندما.الصلبالىيسوعأسلمالذيوهو،أرضيسطانكليهب

نأسلطانأليأنتعلمأفلست؟تكلمنيألا11:المحاكمةأثناءببلاطسالوالى

لملوالبتةعليسلطانلكيكن"لم:يسوعأجاب؟*أطلقكأنوسلطاناأصلبك
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خطيةلهإليكأسلمنيالذيلذلك،فوقمن(السلطان)هذاأعطيتتكن

وسيدالعالمغلبومدالصليبعلىبموتهيسوعولكنا(.ا-91:15)اعطيمة

11العالمغلبتلقد،لهافاصبروا،العالمهذافيالثدة+ستعانون:العالمهذا

:16()13.

رسميغيرإنجيلفهو،ليسوعالخفيةالععاليمتتتحفيالثالثمصدرناأما

لسيرتهالتعرضغيرمنليسوعقولأ114علىيحتويالرسولتوماالىمنسوب

خارجالانجيلهذابقاءمنالرغموعلى.الأقوالبهذهالخاصةالمناسباتأو

الأناجيلإلىقرباالرسميةغيرالأناجيلأكثرانهالا،الجديدالعهدكتاب

أقدمتعود.الخامسالإنجيللقبجدارةعناكشهالذيالأمر،القانونية

ولكن،الميلاديالثانيالقرنمطلعإلىالإنجيلهذامنالمكعشفةالثذرات

وأفلسطينفىدوناقدمارامينصعنيونانيةترجمةبأنهيعتقدونالباحعين

فيتدوينهتاريختضعالبحثفيجديدةاتجاهاتوهاك.سوريةمناخرمكان

الأناجيلتدوينفترةإلىأي،الميلاديالأولللقرنالثانيالنصفمنمازمن

الرسمية.

بهايثشركقولأ05نحوهناكتوماإنجيلفيالواردةاد114الأقوالمن

وهذاولوقا(،ومتى)مردسالثلاثةالإزائةالأناجيلفيالواردةيسوعأقوالمع

عنيميزهماأنالا.يسوعإلىنسبتهاتؤكدمصداقيةالأقوالبقيةيعطيما

ودينونةالأخيراليومبحلولكمبشرفيهيظهرلايسوعانهوالازائيةالأناجيل

النفسبعطهيرالكفيلةالروحيةالحياةسبلإلىيرسدحكمةكمعلمصانما،العالم

وبعيدة،وواضحةبسيطةغنوصيةلهجةأقوالهفيوتظهر.العالممنوالانعتاق

التيالغنوصيةالنصوصفينواجههاالتيالمعقدةالميثولوجيةالتصوراتعن

اتخاذهامنالرخمعلىالرسميةالأناجيلجوعنابتعدتوالتي،بعدهدونت

الدينية.وتصوراتهالأفكارهامركزاالمبعوثالمسيحيسوعلشخصية

علىلنايقدمهاالتيالأقوالالاستهلاليةفقرتهفييصفالانجيلومؤلف

!من:وانتوما"يهوذاودونها،الحييسوعبهانطقالتيالخفيةالكلمات11أنها:

اهـ114الفقراتمنفقرةكلوتبتدئأبدا*الموتيذوقلنتاويلهاإلىيعوصل
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يليوفيماالتلاميذ+.اساله1أوالتلاميذ"له+قالأو+يسوع(قال:بجملةإما

)1(:المتنعلىشروحاتيمعالإنجيلهذامنمقتشات

وحينيجد،انالىالبحثعنيتوقفألايبحثمنعلى:يسوعقال!!

الكل.علىويسوديعجبسوفيضطربوحين،يضطربسوفيجد

وأكللدونمعابعتهاوعليه،الخلاصإلىالساعيأداةهيالمعرفةإنأي

الدهشةمعالبدايةفيتترافقالتيالاستنارةالىالنهايةفيستقودلأنها،يأس

الداخلي.والسكونالغبطةيليهاثم،والاضطراب

ولكن.الحيالابأبناءأنكمتعرفونأنفسكمتعرفونعندما:يسوعقال"أ4

11.الفقروكم!مالفقرفيأقمتمأنفسكمتعرفوالمإذا

الروحيقرنهنايسوعف!نالغنوصيةالأدبياتفيمعروفهوماعلى

،الخلاصيدلهسيمدالذيالههعرفنفسهعرففمنبالفقر.والجسدبالثروة

لدورةأسيرا،الماديالجسدفيأيالفقر،فيمقيمأبقينفسهيعرفلمومن

توما:انجيلمنأخرىفقرةفيقالولذلك.التناسخ

الجسدعنالروحنشأتصاذا،معجزةقهيالروحعنالجسدنشا)ذاكلا

هذافيتقيمأنالعظيمةالثروةلهذهكيفلأعجبصاني.المعجزاتمعجزةفهي

الفقر.

منفما.عليكالخافيلكيظهرالبصرمتناولفيماإعرف:يسوعقال!

وينكثحف.الاخفي

.والظلامالرفيالمتجذرأصلهلكتكشفللعالمالحقةالمعرفةانأي

.يضطرمحتىأرقبهأناوها،ناراالعالمعلىالقيتلقد:يسوعقالء

جديد.هومابكلهـلستبدلهقديمهوماكلعلىليقضيجاءيسوع)نأي

تكونأنأرجووكمنارا،الارضعلىلألقي!جئتلوقا:إنجيلفيوردوقد

.92(12:الوقا+احترقتقد

0538691,,W.Meyer, The Secret Teaching of Jesus, Vintage(1)،ل!ةM
38-91.

للميح+.الأخر+الوجه:هؤلفيفيعليهوشروحاتىللنصالكاملةترجقيانظر
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هممنولكن.ستزولفوقهاوالتيسعزولالسماءهذه:يسوعقال!

يموتوا.لنأحياءهمومنيحيوا،لنأموات

العارفونفهمالأحياءاما.العارفينغيرهمهنا،يحيوالنالذينالأموات

إلههم.وعرفواانفسهمعرفواالذين

أدنتمصليعمداذا،خطيئةأنفسكمعلىجلبتمصمتم)ذا:يسوعمال!

أرواحكم.اذيتمنصدقعمصاذا،أنفسكم

التعبديالصيامالىبحاجةلي!العالمعنيصومالذيالعارفإنأي

الصلاةطقسالىبحاجةليسالإلهىمعداثمتواصلفيهو؟والذياليهودي

أخلاقإلىبحاجةليسوأصيلحرالعزامعنأخلاقهتنبعوالذي،الشكلي

.الخارجمنالمفروضةالشريعة

نأأومعا،انفيحصانينيمتطيأنأحدبمقدورليس:يسوعهـقال

.24(6:متىمع)قارنسيدينيخدمانالعبدبمقدوروليس.قوسينيشد

!الجسد.الروحهماهناوالسيدانوالقوسانالحصانان

منالنور،منجثناقولوا:؟جئتمأينمنسألوكمإذا:بسوعقال"

سألوكم:صاذا.نورانيةصورفيوتجلىذاتهتلقاءمنالنورفيهانبثقالذيالمكان

الحي.الأبمختارونحن،أبناؤهنحن:قولوا؟انتممن

لقد:لهمقالعنك.تكلمواكلهمنبياوعروناربعة:تلاميذهلهكاقال

.الأمواتعنوتكلمتمأمامكمالذيالحيعنكفلتم

وتعاليمفالثمريعة.اليهوديالدينىالتاريخمعالقطيعةعلىهنايسوعيؤكد

.الجديدةالبشارةبظهورانتهتقدالأنبياء

ابوهملكانمفيداكانلو:لهممالمفيد؟الختانهل:تلاميذهلهقالهي

.بالروحالحقيقيالختانولكنمخعونين.أنجبهم

بطهارةاليهوديالخمانعنهايعبرالتيالجسدطهارةهنايسوعيسمبدل

لابالجسد.بالروحهوالحقيقيفالختان.المسيحيالعمادعنهايعبرالتيالروح

الىلاالروحالىالعائدالقلبختانالختان11:قالعندمابولسعنهماعبروهذا
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فلناختت!مماذا:لكمأقولبول!اهأنذااوأيضا:.92(2:)رومااالشريعةحروف

منالبريلتمسونالذينأيهاياالمسيحعنانقطعتملقدسيئا...المسيحيفيدكم

.4(-52:)غلاطيةالشريعة

سبيل.عابريكونوا:يسوعقال8

فيالأصليموطنكمالىدومأمتطلعينكغرباءعنهالعالمهذافيعيثواأي

3تلاميذكيشبهماذا:المجدليةسالتهعندمااخرموضعفيقالولذلكالسماء.

يخصهم.لاحقلفييعيشونصغارايشبهون:فقال

شيء.كلالىافعقر،نفسهيعرفولمشيءكلعرفمن:يسوعكاتال

.البابلهيفتحيقرعومنيجديطلبمن:يسوعقاللمح!

بابها.تقرعأنإلاعليكوماللجميعمتاحةالمعرفة)نأي

فالعالمجيفةعلىومعومن،جيفةعلىوقعالعالمفهممن:يسوع!قال

له.أهلاليى

فيشيح،جيفةسوىفيهيرىلاحقيقعهعلىالعالميعرفمن)نأي

العالم.فوقويغدوع!نهابوجهه

رؤيةوتحاولواتموتوالئلا،أحياءدمتمماالحيالىتطلعوا:يسوعقال،

.تستطيعونفلاالحي

.الحياةفيالحقةالقلبرؤيةراهمنإلاالموتبعدال!هيرىلناي

:يسوعتعاليممال

الأناجيلمؤلفيالىوصلتقد،والباطنةمنهاالظاهرةيسوعتعاليمان

دونهااقوالمجموعاتشكلعلىوذلك،وفاتهعلىس!نةاربعينمنأكئربعد

المنسوبةوالمجموعة،)ىLogia-اللوجيامجموعةومنها،مجهولونمؤلفون

تصلنالميسوعأقوالمنالمجموعةهذه.اليونانيةباللغةالأقوالتعنيع!مأ-اللوجيا()2

اسففباي!اصعننفلهفيالفبساريأوزببومنهم،الكنبسةآباءبعضذكرهالانما

باللهجةالأقوالهذهجمعقدمتى)نقالالذي،الميلادىالثانيالقرنفيهرابولي!

استطاعته.حسبترجمهامنبعدهجاءئم،العبرية
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معفرقةأخبارإلىإضافةالمصدر)3(،ومجموعة،أعلاهمنهااقعبسناالتيتوماالى

التركةهذهفيالمؤلفونهؤلاءتأملوقد.حياتهسيرةعنالتلاميذذاكرةحفظتها

أخذمافأخذ،الثقافيةوخلفيتهالشخصيتكوينهمعيتناسببماكلوفهموها

وبنتالمؤلفينهؤلاءتركةفيوتأملتالمبكرةالكنيسةجاءتثم.تركماوترك

اباءصاكهالذيالمسيحياللاهوتجاءوأخيراللعفسير.ثانمستوىعليه

بينالانتقالومعللتفسير.ثالثمسعوىفبنوا،اليونانيةبالثقافةمتثمبعون

بداحتىليسوعالباطنيةالععاليممنالكعيرإسقاطجرى،هذهالتفسيرمسعويات

أواسطفينشطالكنيسةاباءبينفذةشخصيةأنإلاالأبد.إلىضاعتقدأنها

التعاليمهذهجوهرلناحفظقد،Marcionمرقيونيدعىالميلاديالثانيالقرن

لمالكنيسةهذهانمنالركموعلىروما.كنيسةعنبديلةكنيسةعليهاوبنى

الخفيالوجهعلىحيساهدبمثابةبقيتمرقبونتعاليمأنإلاطويلا،تعمر

المسيح.يسوعلتعاليم

كانىك!

الباحثونيفترضمرجعو!والمصدر.أي"uelleالألمانيةالكلمةمن5أو،المصدر)3(

وموالآخرمصدرهماالى)ضافة،ولوقامتىمنلكلمثتركمصدرانهويعتقدون،وجوده

مرمىانجيل
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البديلهوالكنيسةمرقيون

تقصىمنبعنالأبرز7ولهأص!+دة-مرقيونكانالأوائلالكنيسةآباءبينمن

يذكرتغحرأيإحداثفيملوعندمافهمها.حقوفهمهاالباطنيةيسوعتعاليم

!ثرماتوسعتجديدةكنيسةوأنشأعنهاانشقروما،كنيسةفيزملاثهقناعاتفي

التقليدية.روماكنيسةعنبديلانفسهاوطرحت،قويبزخموغربا

علىسيعنوبمدينةفيوترعرعولدفقد.الصغرىاسيامنمرقيونجاء

يمكنولكنمعروفةغيرميلادهسنة.Pontes-البنطبمنطقةالأسودالبحر

مسيحيةأسرةفيلأ.الميلاديالأولالقرنأواخرفيعامبثكلتحديدها

لوالدهكانتأنهالبعضويعتقد.المحليةالمسيحيةللمجموعةأسقفاوالدهوكان

نشأتمبكرةمسيحيةطائفةوهي،Paulicians-البولسيينطائفةمعروابطهذا

سريةتعاليممعهحاملاأورسليممنجاءعاديايدعىمبشريدعلىأرمينيافي

اللهتبناهبشريكائنهويسوعبأنتقولبعقيدةعاديالثروقدمنشئها.منلسعوع

اعليينإلهينبوجوديقولآخرتنويعالعقيدةهذهضمنتطورثمله.ابناوجعله

هذاخالقالديميرجهووالثاني،الأعلىالسماويالآبهوالأول،واحدإلهلا

.وسيدهالعالم

أكئر.وربما،تخصهبسفينةالبحريالشحنمهنةوالدهعنمرقيونأخذ

وسميرناإفسومىمثلالصغرىلاسياالغربيةالموانئباتجاهأعمالهفيتوصعوقد

جدالاتحصلتوهناك،الغنوص!يةللحركةالقديمةالمراكزمنكانتالتي

المنافحوصفهسميرناوفي.التقليديةالمسيحيةالسلطاتوبينبينهحاميةفكرية

إلىرحلام93عامنحو.الشيطانبكربأنهبوليكاربالقويمالايمانعنالعنيد

كبيربمبلغللحركةوتبرعهناكالعاملةالمسيحيةالمجموعةإلىانضمحيثروما

السوريبالغ!نوصياتصلأنهويقال،تعاليمهطورالجديدإقامعهمكانفي.المالمن

التوراةالهالخالقالالهبينبالفصلمثلهيبشروكان،بهوتأئرCerdo-كيردو

،م144عامرومافيكنسيمجمعانعقدوعندما.يسوعإلهالأعلىالخفيوالإله
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رفضالمجمعولكنعنها،والدفاعلأفكارهالترويجعلىمرقيونعمل

روماكنيسةمنمرقيونانسحبذلكعندلأنها.طويلجدالبعدأطروحاته

ولاتفترلابعزيمةإليهاالدعوةفيعمرهبفيةأنفقالتيالجديدةكنيسةواسس

الرومانية.الامبراطوريةأنحاءجميعفيلهافروع)حداثوفي،تلين

العانيالقرنفيالقويمةللكنيسةتهديدكبرمرقيونكنيسةسكلت

الرافدينوواديومصرالشاموبلادإيطاليافىفروعهاوانتشرت،الميلادي

أتباعمنإخوتهمجانبإلىالمسيحيالنضالفيأعضاؤهاوشاركوأرمينيا،

مامثلالشهداءمنوقدموانالهممامعلالاضطهادمنونالوا،القويمةالكنيسة

مسيحيكتاباولوفي،هراطقةالاتعتبرهملمالرسميةالكنيسةولكنمدموا.

الىمرقيونتصنيفجرى،م015عامنحوالشهيدجوستينوضعهالهرطقةضد

المكيدةرأسباععبارهمميناندروتلميذهالسامريماجوسسمعانمنكلجانب

الغربفيالمرقيونيةالكنيسةاسعمرتوقد.المسيحيةضدالشيطانيدبرهاالتي

الرومانيةللأمبراطوريةدينأالمسيح!يةصارتأنإلىالقويمةالكنيسةجانبالى

التيالرسميةالقراراتبعأثيرتتلاشىبدأتثم،الميلادىالرابعالقرنفي

فيأما.كتبهموإحراقالهراطقةوملاحقة،الهرطقاتضدالأباطرةأصدرها

المناطقإلىالمرقيونيينهجرةبسببأطولقرةالمرقيونيةعاشتققدالثرق

الىمنهميعدلممنأنويبدو.الكبرىالمدنمنواخعفاثهمالبعيدةالريفية

كما.العقيدتينبينالواضحالتقارببسببالمانويةفيدخلقدالرسمبةالكنيسة

كانعندماالمرقيونيالكنسيالتنظيميبدوماعلىاستلهمقدنفسهمانيأن

العالمية.الغنوصيةلكنيستهيؤسس

القديم،والعهدالجديدالعهدبينالتامالفصلعلىمرقيونفكريقوم

القديمالعهدكتابتأويلفيالتقليديةالمسيحيةللطريقةمعارضاوكان

بينالتنامضعلىفكرهيقومكما.المسيحيةالعقيدةمحمتلائمالجعله)=العوراة(

خلقالذيالقديمالعهدالههوفالأول،والخلاصالمحبةوالهالشريعةإله

بلالعدالةومؤسعسا،الانعقامعلىقائمةشريعةخلالمنيحكمهوراحالعالم

يقولوالذي،خلقهالذيالعالمنقصوالناقصالحقودالإلههذا.طيبةأورحمة
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العبادةبالفعليستحقولابالازدراءجديرالههو،المعرفةحقيعرفهانهمرقيون

المحبةالهأماالقويمون.المسيحيونيعتقدكماليسوعأباليسوهويطلبها،العي

فييقيمالذيالمجهولوالإلهالمتعاليبالألهمرقيونيدعوهالذيوالخلاص

العالمقيالأحداثبمجرياتعلاقةلهفليس،الخلقالهفوقالخاصةسماثه

هيعةفيالمسيحيسوعابنهأرسلبأنالايتدخللموهو،صانعهيكنلملأنه

لهوأرادأحبهالذيالباضالعالمهذاالىالسماويأصلهتخفيجسمانية

كانلأنهبالصلبالتوراةإلهعليهحكمالجسمانيةالهيئةهذهوفي،الخلاص

)=العالمهاديسإلىنزلأبيهالىالرجوعقبليسوعولكنبحفيقعه.جاهلا

فعلهسملوهناك.الأمواتبتحريرالخلاصيفعلهليكمل(الجحيمأوالأسفل

العاريخأعمدةبقيبينما،التوراةلعناتطالمهاالعيالأممجميعالخلاصي

قلوبهم.وقساوةعنادهمعلىبقوالأنهمالأسفلالعالمفيالتوراتيالديني

نعرفةفمامرقيون.لدىجذريمفهومهوالعالمعناللىاغتوابمفهومإن

يأتقديمب!مكاننافليسذلكعداوفيما،والرحمةالطيبةجوهرهانهواللهعن

تعقدوبينما.بذلكلناتمحلاالأرضبةسروطنالأن،لهأوتحديدوصف

بينمانوعمنصلةمرقيون(اليهايشميلا)العيالراديكاليةالغنوصيةالأنظمة

لعمليةنتاجأكانالديميرجظهورأنباعتبار،المتعاليالخفيوالإلهالديميرج

بينرابطةوجودعدمعلىيصرمرميوننظامف!ن،الأعلىالملأعالمفيسقوط

صنعمنهومرقيونعندالانسانف!نايضا،الأنظمةهذهعكسوعلىالالهين.

الخفي،الالهروحمنقبساليستروحهف!نوبالتالي،وجسداروحاالديميرج

عنالخلاصعمليةفيالأساسيالعنصرتشكللااللهمعالجوهرفيوالشراكة

علىكليبشكلمعتمدلأنه،الشراكةهذهل!نسانيكشفالذيالعرفانطريق

الذيهوالايمانهذامخلصا.المسحبيسوعالايمانخلالمنونعمتهالفهرحمة

بشرملوثةروحمنوتحويلها،الخفيالالهمبلمنالروحمباركةإلىسيؤدي

الجسدسجنمنومتحررةمنعتقةنورانيةروحالىبالجسدارتباطهابداعيالعالم

العالم.وسجن

أعفاهقدمرميونفكرفيالخفيوالإلهالديميرجبينصلةوجودعدمان
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الراديكاليةالغنوصيةمعلموحاولالتيالمعقدةالميمولوجيةالتصوراتتلكمن

واسعقلالهالعلويالألوهةعالمعنالديميرجصدوركيفيةشرحخلالهامن

بولسأطروحاتلاسيماالإنجيليالفكرمرقيونالتزمفلقد.المادىالعالمبخلق

الىبهاووصل،نفسهبولعىعنغائبةتكنلمغنوصيةبروحطورهاالتي

صريحة.بطريقةبولسيصغهالمالعي،المنطقيةنتائجها

تحريرعلىوتوكيدهالقديمالعهدلإلهمرقيونمعارضةمنالرغموعلى

هذاسؤونتسييرفيمهمتهمتابعةعليهانيعتقدانهالا،حكمهمنالانسان

يساويلاالانسانيوالجسد،لهميمةلاالأصلحيثمنالعالملأن،العالم

لأنهالزواجمرقيونعارضفقدلذلك.العالمقيالجسدهذاحياةوكذلكسيئا

رعاياانجابطريقعنالإنسانيالشرطبؤسإدامةدالى،التكاثرإلىيؤدي

فيوهو.سلطانهتعزيزعلىوش!اعدونالعالمهذاالهسلطةتحتيقعونجدد

ماالجنسيالفعلتعارضالميالمسيحيةالنسكيةالنزعةنقيضعلىالموقفهذا

.الانجابهدفهيكنلم

المؤلفونأوردهاإلاشذراتمنهايصلنالمالكعاباتمنعددلمرميونكان

مؤلفاتهيعتبرلمولكنه،المسيحيةالهرطقاتعلىردهممعرضقيالمسيحيون

مقدسبكعابكنيستهتزويدعلىعملفقدولذلك.مانيفعلكمامقدسةكتبا

ذلكفيالمسيحيينبينمتداولةكانتالتيالأسفارعديدمنأسفارهاختار

احتوىوقدالجديد.للعهدمقمدأقانونياكعاباأقرمنأولبذلكفكانالعصر،

اعتقدالتيالميلادقصةمرقيونمنهحذفأنبعدلوقاانجيلعلىالكتابهذا

داود،بالملكتربطهالتييسوعنسبوسلسلة،الأصليالنصعلىمقحمةأنها

جانبالىمرقيوناعتمدكما.يهوديةمداخلاتبانهاعتقدمامنهحذفكما

وروما،2،واوكورنثه،غلاطية:وهيبولىرسائلمنعشرألوقاانجيل

سارعتالإجراءهذاعلىردهاوفيوفيلمون.،صاقسوس2،واوتسالونيكي

التيالأسفارمعظمعلىاحتوىالذيالقانونيكتابهاصياغةإلىروماكنيسة

العهدلهذاقديمعهدبمعابةالعبرانيةالتوراةكتابواعتبرت،اليومنعرفها

الجديد.
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أفكارالمسيحيونالمؤلفونبهاعرضالتيالطريقةعنفكرةنأخذولكي

المتوفىللرينايوسالمؤلفكتابمنالمفتبسهذايليفيماأقدمسوف،مرقيون

وهو،الهرطقاتضدالمسيحيةالعقيدةعنفيهنافحوالذيم002عامنحو

Adversus)باللاتينية+الهرطقاتاضد1بعنوان Haereses):

حياءبلافيهجذفالذيمذهبهوطوركيردو،خلفالبنطيومرقيون11

الضر،بصانعودعاهالأنبياء،كماالشريعةبهاععرقتالذيالالهعلى

بأنيقولوهو.لنفسهوالمنامض،المراوغوالمخادع،الحروبومحب

العالم،صنعالذيالإلههذافوقيقيمالذيالآبقبلمنجاءقديسوع

الأمبراطورأيامفياليهوديةعلىواليابيلاطسبونتوسكانعندما

جاءأنهمعلنا،بشريرجلهيئةفياليهوديةلأهلنفسهوأظهر،تيبيريوس

العالم،خلقالذيالالههذاافعالوجميعالأنبياءوتعاليمالسريعةليهدم

نأبعدلوقاانجيلاعتمدوقد.العالمهذاوسيدحاكممرقيونيدعوهوالذي

يقرالتيوتعاليمهواقواله،يسوعبنسبعلاقةلهماكلمنهوحذتشذبه

أقنع.وقدأبوههوبالربالمقدسةالأسفارتدعوهالذيالعالمخالقبأنفيها

الإنجيل،لنانقلواالذينالرصلتعاليممنمصداميةأكثرتعاليمهبانتلاميذه

بولسرسائلاختصرأنهكمامنه.صغيراجزءاإلاهولهمينقللمبينا

أباباعتبارهالعالمخالقبخصوصبولسقالهماكلمنهاوحذفالرسول

عنتتحدثالتيالأنبياءنبوءاتمنبولسمقتبسأتكلحذفكمأ،ليسوع

المسيح.مجيء

.الخلاصستحققالتيهيتعاليمهتتقبلالتيالأرواحف!نوبرأيه11

فيوزيادة.الأرضمادةمنمصنوعلأنهالجسدبهيشاركلاالخلاصوهذا

باسممتحدثاتجعلهالتيالقصةهذهمرقيونلناقذم،اللهعلىالتجديف

من،خقصالجحيمإلىقيامتهبعديسوعهبط:فعندماللحقيقةوعدواالشيطان

الأمممنوأمعالهم،والمصرببنسدوموأهل،وسلالمهمابلالمو!ربمه

وأخنوخهابيلأما.ملكوتهإلىفضمهمبهوامنواإليههرعوالأنهم،الوثنية

فلم،الربأطاعواالذيالبارينوكلوالأنبياء،،ونسلهدابراهيم،ونوح
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الذيالربأناعمقدو)لأنهم،لمرقيونالحيةاعلنتهالذيالخلاصيثعملهم

يصدقواولميسوعالىيهرعوافلم،أخرىمرةجربهمقديجربهمدوماكان

+.الجحيمفيأرواحهموبقيت،دعواه

علىنفسهأبقىقدانهنلاحظ،مرقيونلتعاليمالعامالعرضهذامن

اعتبارهويمكننا.القويمةالمسيحيةومنالراديكاليةالغنوصيةمنمتساويةمسافة

مالواالمباشرينتلاميذهبعضولكنكنوصيا.لاهوتيامنهأكئرمسيحيالاهوتيا

نألهايثألمحيثالىبهاووصلواتعاليمهوطورواالراديكاليةالىبعدهمن

فينشأالذي،Apelles-ابيلشالمدعوالتلاميذهؤلاءأهممنتصل.

أسعاذهتعاليممسارحرفالذيوهو،المصريةالغنوصيةموطنالاسكندرية

الروحالىعزاققدالعصر.ذلكفيالراديكاليةالغنوصيةتعاليممعلتلتقي

الذيالالهمنجعلكما،الأعلىالخفيالإلهعالمفيمس!بقأوجودأالإنسانية

ثم،للنورظهرهوأدارعليائهمنسقطولكنه،الثهخلقهنارياملاكأالعالمصنع

ابيليسبثوقد.يهوهاليهودالههوالساقطالملاكوهذا.والإنسانالعالمصنع

المسيحيينالمؤلفينبعضإليهماألمحدانماإلينا،يصلالمكابينفيتعاليمه

الخاصةكنيستهوأسسالمرميونيةالكنيسةعنابيليساسعقلوقداوزيبيوس.مثل

الميلاد)1(.الثالثالقرنأواخرفياندثرتالتي

المسلمبن:مؤلفاتفيالمرقبونبة

علىالميلاديالعاسرالقرنحتىالشرقفيالمرقيونبةالمسيحيةعاست

ولأصحاب11:بقولقهول.بالفهرستالمعروفكتابهفيالنديمابنيوردهما

وهم،بالنصرانيةيعسترونوهم.الثهيعلمإلاحيثموجودةغيركتبعدةمرقيون

ماعقائدهمفيويقول)=المانوية(11المنانيةكظهورظاهروأمرهمكعير،بخراسان

التالية:المراجعانظرمرقيونوتعاليمصبرةأجلمن(1)

.M Eliade, Encyclopedia of Relgion, edt, MacMillan, London, ,8791 pp-

691-591

422p89ح!اول!ا)كل!*ه3ول1هـاThe Oder Bم!ي!*يااي-

316-313.Kurt Rudolph, Gnosis, Harper, New York, ,8791 pp-
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منطائفةوهم.الديصانيةقبلوهم،مرقبوناصحابهم!المرقيونية:يلي

القديمينالأصليينأنالمرقبونيةوزعمت.والديصانيةالمنانيةمنافربالضصارى

عزاللهبتنزيهوقالتوخالطها.مزجهاثالثاكونأهناهاوان،والظلمةالنورهما

مجلوهوضرر،منيخلوالاكلهاا،ضياءجميعخلقلأنالثرور،عنوجل

وهوالحياةهومنهمطائفةفقالتهو،ماالثاكالكونفيواخعلفواذلك.عن

الصانعوهو،الثالثالكونذلكرسولهوعيسىانطائفةوزعمت،عيسى

بينةالصنعةوأنمحدثالعالمأنعلىأجمعواأنهمالا.وقدرتهبأمرهللأشياء

والدسم()=اللحمالزهوماتجانبمنأنوزعمت.ذلكفييشكونولا،فيه

عنهوالحكايات.الشيطانحبائلمنأفلتأبداوصامدهرهدلهوصلىوالمسكر

بهيكتبونبهيختصونكتابوللمرقيونية.الاضطرابكئيرةمختلفةمرقيون()أي

0011..سماهانجيلولمرقيون.ديانتهم

فيالمرقيونيةوضعفقد،والنحلالمللكتابصاحبالشهرستانيأما

أصلينأثبتوامرقيون.أصحاب11:يليمافيهموقال"،كتابسبهةلهامن1باب

المعد!هوثالثأأصلاوأثبتوا.الظلمةوالثانيالنورأحدهما:متضادينقديمين

بجامع.إلايمتزجانلاالمتضادينالمتنافرينف!ن.المزاجسببوهو،الجامع

منوحصل.الظلمةوفوقالمرتبةفيالنوردونهوالجامعانوقالوا

بينحصلالامتزاجانيقولمنومنهم.العالمهذاوالامتزاجالاجتماع

بملاذه.وتلتذبهلعطيببهفامتزجتمنها،أقربهواذ،والمعدلالظلمة

علىتحننا،وابنهالثهروحوهومسعحيةروحأالممعزجالعالمالىالنورفبعث

منيخلصهحعى،الرجيمالظلامسبكةفيالواقعالسليمالجامعالمعدل

أفلتالزهوماتيقربولمالنساءيلامسفلماتبعهفمن.الشياطينحباثل

هلك.خالفهومنونجا،

مخالطةعليهيجوزلا،تعالىاللههوالنورلأنالمعذلأثبتنادانما"وقالوا:

فكيفونفسأ،ذاتاويتمانعانطيعايتنافرانالضدينفإنوايضا:الشعاطين...

الظلاموفوقالنوردونيكونمعدلمنفلابدوامعزاجهما؟اجعماعهمايجوز

ماخلافعلىأيضاوهو،المانويةقالتهماخلافعلىوهذا.منهالامتزاجفيقع
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كالحاكمالمعدلويثبت،والظلمةالنوربينالتضاديثبتف!نه،زردشتقاله

أحدمنطبعهيكونأنيجوزلا،المتضادينبينالجامعالخصمينعلى

ا)؟(.نداولالهضدلاالذيوجلعزاللهوهو،الضدين

العقيدةأننلاحظ،والشهرستانيالنديمابنقدمهالذيالعرضهذامن

للمعلمالأصليةالأفكاربعضعلىحافظتقدالمتأخرةصيغتهافيالمرقيونية

الراديكاليةالغثوصيةوالتصوراتالأفكارهنأيضأالكثيرتبنتولكنها،الأول

مرقيون.فكرعنتكونماأبعدكانتالتي

لمج!3؟ءة

راجع:،المسلمينمؤلفاتفيالمرقيونيةاجلمن)2(

302-402.ص،الفكردار،والنحلالملل:الهر!تأني-

523-524.ص،العلمةالكتبدار،الفهرست:النديمابن-
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فعلآأبسوعوجدهل

مؤيدونلهزالماتيارظهرالجديدالعهدفيللبحثالطويلالعارلخعبر

أحداثوما،تاريخيةشخصيةليسالمسيحيسوع)نيقول،الراهنالوقتفي

منقرنمدىعلىاللاهوتيينمخيلةونسجتهاببطءتكونتأسطورةالاالإنجيل

أسرةعنسيئأنعرفلا)ننابها.وصلعناالعيبالطريقةاكتملتأنالىالزمان

كماالعمر،منالثلاثيننحوفيوهوالفجائيظهورهقبلحياتهعنولايسوع

يمكنلاالتيبالتناقضاتمليئةالإنجيليوندونهاكماالتشيريةحياتهسيرةأن

يكتبونكانواالذينالانجيلعينهؤلاءأنويبدوصعيد.ايعلىبينهاالتوفيق

الطبيعية،وبيئتهافلسطينبجغرافيةمباشرةمعرفةعلىيكونوالم،اليونانيةباللغة

بيسوعاجتمعمنيرولمبل،منهيسمعولمشخصيايسوعيرلممنهمأحداوأن

قامتهوطولعينيهولونمحمدالنبيبشرةلونمثلانعرفإننامنه.وسمعمباشرة

يتعلقملموساسيئانعرفلاولكننا،حياتهتفاصيلوادقوطباثعهومزاجه

حياته.عبروخالطوهرافقوهالذينمنأحدلنايصفهولمبيسوع

بينحادأكاديميلجدلمادةطويلاأمدأبقيتيسوعتاريخيةمسالةإن

مقولةاصحابويرتكز.الأياممنيومفيستغلقأنهايبدوولا،الباحثين

شهادتهافيوحيدةالإنجيليةالرواية!موفعلىرثيسبشكلالإنجيلاسطورية

نأغيرمنمرتقدالانجيليونوصفهاالعيالأحداثإنويقولون،يسوععلى

أصحابدعوهالذيالميلاديالأولالقرنففي.المعاصرينمنأحديلحظها

اليونانيةباللغمينغنيةمراجعإنتاجتم،يسوععنالصمتبقرنالاتجاههذا

الثقافيةالحياةوعنالقرنأحداثعنبالتفاصيلحافلةصورةأعطتناوالرومانية

هذهومؤلفو.العربيالمشرقفيلاسيماالامبراطوريةاصقاعفيوالسياسية

علىغالباكانالموسوعيةطابعأنإلا،معينةحقولفيتخصصهمعلىالمراجع

بناء)عادةفياليوممنهانسمفيدزلناماكثيرةمعلوماتلناوقدمواأعمالهم

العصر.لذلكتصورنا
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وهوالاسكندريفيلونذكريردالمعالسبيلعلىالمؤلفينهؤلاءمن

-)54وتاسيعوس،م(012-)0وبلوترخ،م(54)تأفلاطونييهوديفيلسوف

وسينيكا،؟(-)75وسويتونيوص،(ام13-)61الأصغروبلينوسأم(."ه

المنطقةومنم(.97-23)ا!بروبلينوسام(،03-)45وجوفينال،م(63)ت

تاريخعنكعاباأنجزالذيجوستوسالمؤرخطبريامنلدينانفسهاالفلسطينية

الشهيراليهوديوالمؤرخ،لمبلاديالأولالقرنمتعصفحتىاليهودملوك

الربعخلالوأنجزرومافيحياتهمنالأخيرالقسمأمضىالذييوسيفوس

عادياتبعنوانالأول،اليهودتاريخعنكتابينالميلاديالأولالفرنهنالأخير

Jewishالبهود Antiquities،اليهوديةالحروببعنوانوالعانيJewish Wars.

ولكن.الدينيةوحركعهيسوعالىإساراتنتوقعأنيمكنالأخيرينهذينومن

الجليلحاكمأنتعباسهيرودالملكعنغزيرةمعلوماتلناقدمالذيجوستوس

ف!نيوسيفوسأما،يسوعإلىعابرةب!سارةولويتعرضلم،يسوععصرفي

بينجدلموضعالآنحتىزالما،يسوعفيهذكرالذيالوحيدالمقطع

)1(.الأصليالنصعلىمسيحيةإضافةبأنهيؤكدوجلهم،الباحثين

الأولى،للوهلةوجذابةمنطقيةتبدوالتيالطروحاتهذهعلىالردفي

ولاالرومانيةالسلطاتنظريلفتاأنلهماكانماالدينيةوحركتهيسوعبأننقول

سنةمنأكثرتدملمالعبشيريةيسوعفحياة.الوقتذلكفيالمعروفينالمؤلفين

لمالقصيرةالفترةهذهوخلاليوحنا.إنجيلوفقسع!ينأوالإزائيةالأناجيلوفق

فياليهوديةالسلطاتبالت!غلأنيمكنقويةدينيةحركةخلقفىيسوعيفلح

نإ.الرومانيةالسلطاتباللعغلأنيمكنسياسيةمعارضةحركةأو،أورشليم

تفلحلميسوعحركةبانالاستنتاجإلىتقودناالأناجيلفيالسطوروراءLقراءة

،اليهوديالمجتمعأوالجليليالمجتمعنسيجالىالتسربفيحياتهخلال

يسوعدخولأماتقدير.أكثرعلىتابعمئةمنأكثروراءهيتركلمماتوعندما

المدينةاهلوجعلوافخمةبطريقةالانجيليينبعضصورهالذيأورسليمالى

:كابهنالثانيالفصلانظريسوعتارلخيةلاموضوعفيللتومع)1(

.8791،موسكو،حقعة(مأسطورة،المسيح:كريفيلوت-
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حمارهحوافرتحتأرديعهمي!طونوهموشبانأ،شبالاستقالهيخرجون

إلىالأقربالصورةلنايقدملوقا)نجيلف!ن،لهتحيةأصواتهمبأعلىويهتفون

عليهردائيهماورصفايسوعإل!بالجحشالتلميذانافجاء1:يقولعندماالواقع

منحدرعندقربولما.الطريقفيثيابهمفرشواسائرهووفيما.يسوعواركبا

عظيمبصوتاللهوشمبحونيفرحونالتلاميذجمهوركلابتدأالزيتونجبل

الأعالي+فيومجدالسماءفيسلام،الربباسمالآتيالملكمبارك:قاثلين

93(.-91:35الوقا

يمكنالذيالكبيربالشأنيكنلميسوعإعدامف!ن،كذلكالأمركانف!ذا

العشراتكانفقد.المؤرخيننظرويلفتالإمبراطوريةأرجاءفيخبرهينتشرأن

بتهمةالرومانيةالسلطاتيدعلىآالأياتلكفييصلبوناليهودالقوميينمن

اليهوديالمجلسكانكما،روماضدوالتحريضالسياسيالشغب

التجديفتهمةعليهتئبتمنعلىبالحجارةرجمابالموتيحكم)السنهدرين(

وفاةبعدأورشليمكنيسةأعمدةأحدوهواستفانوسوكان.الشريعةازدراءأو

عليهادعىفقد.الرسلأعمالسفربهيخبرناماعلىهؤلاء،منواحدأيسوع

الناصرييسوعإنويقول،وبالثهبموسىيكفرسمعناهانا:قائليناليهودبعض

.53(-78:)أعمالبالرجمالمجلسعليهفحكمشن.منبهأورثنامايدل

فإنالحقيقةوفي.خشبيعمودعلىموتهبعدالمرجوميعلقانالعادةوكانت

تقديمهامنالرغمعلىاسعفانوستهمةعنكثيرايختلفلميسوعنهمةجوهر

صياسي.قالبفيبيلاطسإلى

فعندما.يسوعاتباععددعندقيقةمعلومةالرسلأعمالسفرويعطينا

مثةنحوتعدادهمكانا،خيرةللمرةلهميسوعظهرأنبعدالتلاميذكلاجتمع

15)أعماوعشرين : 1J.)الهيكلفيالصلاةعلىيواظبونكانواوهؤلاء

اليهود،بقيةعنتمييزهمبالامكانيكنولم،التقيةبداعيربما(3:1)اليهودي

صانما،المسيحييناسمالبدايةفيأنفسهمعلىيطلقوالموأنهملاسيما

بالعبريةتعنيالتي)ايبونيم(بالإيبوننأنفسهمودعواعامةتسميةاسعخدموا

وكانم05عامنحوالايسوعأتاععلىيطلقفلمالمسيحييناسمأماالفقراء.

منعدداستمالةاستطاعقديسوعأنفبهسكلاومما.أنطاكيةمدينةفيذلك
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الفصحبمناسبةأورسليملزيارةيأتونكانواممنباليونانيةالمتكلميناليهود

الىهؤلاءعادوعندما.02(:12)يوحناحواراتمعهملهوكانت،اليهودي

لأنهأحديلحظهمأندونمتفرقةمسيحيةبؤراسكلوافلسطينخارجمواطنهم

هؤلاءولمثل.الآخريناليهودوبينبينهمالتمييزعنهمالغريبب!مكانيكنلم

توجيهطريقعنأمزيارتهمطريقعنسواءأولأ،خطابهالرسولبولسوتجه

اليهم.رسائله

المسيحيةالبؤرعددزادةفيالمحمومالتبشيريبولسنشاطساهموقد

عدأعلىبقيالرومانيالمجعمعولكن،وخارجهااليهوديةالجماعاتداخل

سيئاولكنيعيشونها.التيالكمونحالةعلىوبقوااليهودبقيةعنلهؤلاءتمييزه

صويعونيوسالإمبراطوريالقصرمؤرخالينانقلهم05عامنحورومافيحدثما

مقمضباخبراأوردحيثعشر"،الإثناالأباطرةاحياة1كتابهفيم115عامنحو

منطردم(54-)41كلاوديوسالأمبراطورانفقال،الشيءبعضوغامضا

()ى.باليونانيةكاص!stus=)المسيحمنبعحريضفتنةأثارواالذيناليهودروعا

السجلاتعنحرفياالواقعةهذهينقلكانسويتونيوسانهناالواضحومن

عنمشوشةالمعلوماتكانتعندماالأولالقرنأواسطالىالعائدةالإمبراطورية

اليهودعنتاريخيخبرأولأمامهناونحنباليهود.علاقتهموعنالمسيحيين

صمتفترةخارجموثقالخبرهذاأنمنالرغموعلى.معلمهموعنالمعنصرين

.الحدثزهنإلىتعودوثالقمنسكولاانتزعهقدصاحبهأنإلاالقرن

دينيةكحركةللعيانتظهرلمالمسيحيةأنعلىيدلناهذاسويتونيوسخبران

بشكلالتقاطعهذامثلحصلوقد.الرومانيالمجتمعحياةمعتقاطعهاقبلمتميزة

حكمهفترةأواخرفيشبعندمام(،68)تنيرونالإمبراطورعصرقيدراميةكر

شائعا!وسرتبأكملها،المدينةعلىياتيأنوكادروماالعاصمةقيكبيرحريق

للكارثة.العظيمبالمثهدل!يعتمتحالمدينةأسعلالذيهونيرون)نتقولالناسبين

مسثاروهنصحهفقد،الرومانيةللسلطاتبالفعلمجهولأالحريقسببكانولما

التهمة،إليهاوجهتالتيالمسيحيةالجماعاتفىوجدهفداءكبشعنبالبحث

اللحمكلتتضمنغرييةوطقوسالسحربممارسةسعلقأخرىتهمالىإضافة

.86.edt, Christainity and Rabinic Judaism, ,2991 p2)ك!لعاأهـ .H)S
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التناولبطقسصلةذاتالأخيرةالتهمةهذهأنشكولا.الدموشربالبشري

ومصدرنامعه.التوحدأجلمنرمزيادمهوسربالمسحجسد!ليتضمنالذي

كتابهفيتاسيتوسيدعىالامبراطوريللقصرآخرمؤرخهوالأحداثهنهعن

إلىأخرىمرةاى،م012نحوإلىيعودوالذيAnnalsبالحولياتالموسم

كانالأباطرةلأخبارتقميهفيالمؤرخهذاولكن.الصمتبقرنيدعىماخارج

مثلذكرىأنكما،الملكيالأرسفوثائقيستخدمسويتونيوسمعاصرهمثل

علىعامأستينمروربعدالأذهابفيمائلةتزالماكانتالأحداثهذا

:تاسيتوسيقول،وقوعها

تلكعاتقعلىالحريقتهمةألقىالشائعاتعلىنيرونيقضيالكي0

قدبيلاطسالحاكموكان.بالمسيحيينالناسيدعوهاالتيالمكروهةالجماعة

وبعدنبببروس...الامبراطورعهدفيوذلك،إلبهبتمونالذيالمسبحأعدم

بتهمةلايدانمعظمهمكانمنهمالاعترافاتوانتزاعالطاثفةأفرادعلىالقبض

ذلكوبعد.البشريالجنسكراهيةبتهمةصانماالأولىبالدرجةالمتعمدالحرق

الحيواناتجلوديلبسونفكانوا،بحقهمتنفذوالمهينةالقاسيةالعقوباتكانت

علىيثبتونكانواأوإربا.تمزمهمالتيالشرسةالكلابعليهموتطلقالبرية

المشاعل.مثلالليلعتمةلتضيءتحرقأجسادهمكانتالمساءوعندالصلبان

بصرفهؤلاءانالصثاهد...لهذهمسرحالتكونالخاصةحدائقهنيرونقدموقد

منيكنلمالطريقةبهذهعقابهما؟نالتعاطفاستحقواقدجريرتهمعنالنظر

)=نيرون(11)ى.واحدرجللنزوات)رضاءصانماالعامالصالجأجل

ويوسيفوس،طبريةمنجوستوسالفلسطينيينالمؤرخينالىالآننأتي

العانيالشطرأمضىولكنهالجليليةطبريةمدينةفيجوستوسولدققد.اليهودي

in Pagels, The Gnostic!3)ثاص:Tacitus, Annals,,1544-42-2-.8 citetin)
121.19,Gospels, Vintage, New York,,8191 pp

أيضأ:راجع

.143-142صالسابقالمرجع،كريفيليرف-

دمق،،الدينعلاءدار،اسحاقحسانترجمة،الأوائلالمسيحيونصميمكلايا:.أ.س-

.66ص،الرابعالفصل
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ملوكتاريخعنكتابهوضعوهناك،الصغرىباسياإفسوسمدينةقيحياتهمن

الكبير،هيرودحفيدأغريباهيرودالملكحكمفترةخلالأنهاهالذياليهود

ثلاثسوىيحكملمولكنه،م)4عاماليهوديةعلىملكاالرومانجعلهوالذي

ولاةقبلمنلتحكماليهوديةوعادت،مفاجئبشكلك!معامتوفيلأنهسنوات

فلان،والمسيحممنيسوععنسيءبذكرالمؤرخهذايهتململماذاأما.رومانيين

عندما،يسوعوفاءعلىففطالزمانمنعفدبنبعدنعتهيبروبهاالنيالأحداث

منهنتوقعأنيمكنولا،اليهوديةعلىتميزتقدفلسطينفيالمسيحيةتكنلم

يفاف.الزمنذلكفيالسطحعلىطفتقدتكنلمدينيةبحركةاهتمامكبير

نشأتوالمسيحيةاليهود،ملوكتاريخعنيتحدثجوسعوسكعابأنذلكإلى

اليهودية.علىملكفيهيكنلمزمنفي

والذي،معنىمنالكلمةفيمابكلموسوعياكانالذييوسيفوسأما

فييسوعذكرعلىجاءققد،وصغيرةكبيرةكلالذكرسابقيمؤلفيهفيلناأورد

يا،م49عامنحوأنهاهالذياليهودعادياتكتابهمنوصلعناالعيالمخطوطات

منوهيبذلكالخاصةالفقرةنصوهذا.يسوععنالصمتقرناواخرفي

عشر:الثامنالمجلد

انساناندعوهأنلناكان)ذا،يسوعيدعىحكيمإنسانعاشالزمانذلكافي

اليهوجذب،بفرحالحقيقةتقبلواالذينللناسمعلماوكان،عاديةغيرأموراأتىلأنه

بالصلببيلاط!عليهحكموحينما.المسيحهوكانلقد.واليونانييناليهودمنكئيرا

الثالثاليوموفي،لهمخلصينالبدايةمنذأحبوهالذينبقيسيوخنا،اتهامعلىبناء

ا"4(.الأخرىمعجزاتهمنوبكعيربذلكتنبأواالربأنبياءلأنحيألهمظهرلموته

الفريقرفضهفقد،قريقينإلىالباحثونانق!ممالخبرهذامعالتعاملفي

لأن،اللاحقونالن!تافيأضافهامسيحيةمداخلةباعتبارهوتفصبلاجملةالأول

يوعدعاقدنحديدا،الفريسيينفرقةومنيهوديامؤمناكانالذييوسيفوس

الفريقأمافعلأ.حدثتواقعةكأنهاالأمواتبينمنقيامتهعنوتحدثبالمسيح

دمثق،،الدينعلاءدار،اصحاقحانترجمة،الأواثلالمعيجونس!ينكلايا:ا.م!.)4(

66.ص،الرابعالفصل
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قدالنصهذازورمنيدأناعتبارعلى،العامةخطوطهفيالخبرقبلفقدالثانى

اضافةعلىاقتصرتمهمتهوأن،يوسيفوسكتبهاصلينصعلىتزويرهبنى

الفريقينبينالجدلنتائجبقيتوقد.المسيحيةالصبغةذاتالعباراتبعض

القرونمنمخطوطا7191عامالباحعيناحدنشرأنإلى،الفراغفيمعلقة

العالمية.الحولياتعنوانتحتاغابيوسالأسقفالعربيةباللغةكتبهالوسطى

الكتبمنمسحمدةيسوععنأخبارالمؤلفهذااليهتطرقماجملةمنوكان

كانأنهييدوالذي،ليوسيفوسال!هودعادياتكعابذلكقيبماالقديمة

عنمنقولةنسخةوصلتنا،التيالنسخبقيةعنمختلفةمنهبنسخةمحتفظا

مخطوطه:فيوأوردهالنصهذااقتبسومنه،تزهـلرهقبلالأصل

وعفةاستقامةحياةعاش،يسوعدعوهحكيمإنسانعاشالزمانذلك"في

ولكنصلبا،بالموتبيلاطسعليهحكمتلاميذا.اليهودمنكثيرلهوصار

بعدالثالثاليومفيحيالهمظهرأنههؤلاءقالومدعنه.متخلوالمتلاميذه

ا)5(.ابموتهالأنبياءتنبأالذيالمسيحهوأنهيفترضونوهم.صلبه

سخصقبلمنمكتوبأآغابيوسأوردهالذيالخبرهذالنايبدو

ذلك.يفترضونتلاميذهأنقالبلالمسيحهويسوعأنيقللمفهو.موضوعى

من.الفولهذالتلاميذهعزا!انماالثالثاليومفيحيالعلاميذهظهرأنهيقلولم

مماولعل.يوسيفوسأوردهاالتيالأصليةالصيغةالىأمرباعتبارهيمكنهنا

عنقيهيتحدث،يسوععنلاحقأخبراأوردقديوسيفوسأنالرأيهذايدعم

يسوعاخاايعقوب1اليهوديالمجلسأعدمعندمام62عامنحوجرتحادثة

متىإنجيلفييسوعإخوةبيناسمهوردهذا)ويعقوب"المسيحيدعىالذي

وعدمالخبرلهذاالمختصرةالصيغة)ن3(.6:مرقسإنجيلوفي،1355:

سخصيةيسوعاععبرأنهعلىيدل،بيسوعالععريفمنلمزيدالمؤلفتصدي

أصالةيؤكدالثانيالخبرهذاأنكمابها.التعريفالىحاجةولاتمامامعروفة

6(.?السابقالخبر

66.صالسابقالمرجعنفس)5(
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فكرةمنالأولالمسعفيدوهم؟يسوعفيأنفسهماليهوديقولماذاولكن

نا3اليهوديةعنالمن!ئعقينالمسيحيينمعجدالهمفيلاسيمايسوعتارلخيةلا

قداولوهاالتيالأخبارلأن،بالغةأهميةلديناتتخذيسوعفياليهودنظروجهة

أوردفقد.نفسهيسوععصرمنومسعمدةمنقطعةوغيرمتصلةأخباراكانت

امراةولدتهقديسوعأنمفادهااليهودبينمتداولةكانتروايةالعلمودكتاب

تعلمحيثمصرالىسبابهفيسافروقدبانتير.الوثنيعشيقهامنندافةثعمل

عيدعشيةعلقثم،بالحجارةرجماواعدمحوكمعادوعندماالسحر،فنون

الخبرهذامنينضحالذياليهوديالحقدعنالنظرصرفناإذاونحن.)عالفصح

لحممنشخصايسوعيكنلمفلو.يسوعتاريخيةعلىتوكيداالافيهوجدنالما

لكان،مختلقةسخصيةكانيسوعإنالعصرذلكقيقالمااحدأأنولو،ودم

علىالعركيزبدلعليهللبرهنةالوقاثعوخد،ذلكإعلانإلىالجميعاسرعاليهود

أمه.وسمعةسمعتهلويه

،يسوعتاريخيةعلىتث!هدالعيالخارجيةالمصادرالآنحتىتقصينالقد

عنماذاولكن.المخالفالرأياصحاببهاادعىالتينفسهاالمصادروهي

الجدالمنالمصادرهذهتستبعدولماذا3ذاتهاالجديدالعهدكعابمصادر

وقائععلىتحعويأنهاوالمرجحالممكنمنأليس؟يسوعتاريخيةحولالدائر

مصداقيتها؟علىالشكمنظلالأألقىوعظيقالبفيتقديمهاجرىتاريخية

وراح،الأولالقرناربعينياتفيالمسيحيةإلىالرسولبولستحوللقد

عقدنحومضيبعدوذلك،العالمخلاصاجلمنصلبالذيبالمسيحيبشر

بدايةمعالمعروفةرسائلهبكتابةبدأثم.الصلبحادثةعلىالزمانمنواحد

المجموعاتبينواسعنطاقعلىتداولهايجريكانوالعي،القرنخمسينيات

لمأسطوريبكاثنيثربول!كانفهل.الأناجيلتدوينقبلالمعنصرةاليهودية

ن)3الزمانمنعقدينقبلبيلاطسيدعلى!لبهأحديسمعولمقطيوجد

بكنيسةصلةعلىوكان،وسمعوهراوهالذينعرفلكنهيسوعيرلمبولس

كانفهل.يسوعتلاميذمنوغيرهماويوحناببطرسيلعقيوكان،أورشليم

67.صالسابقالمرجع6سفينكلايا.أ.ص()7
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مستمعيمناليهودبهايسمعولميعرفهالمأيضاميثولوجيةشخصياتهؤلاء

اليهودمنكبيرعدداسعمالةبولساستطاعفكيفكذلكالأمركانصاذا؟بولس

بالتاليهـلعرف،أخبارهاولعرتأورشليمالىيحجبعضهموكاناليونانن

بولى؟يدعيهماكذب

يبشرولم،يسوعحياةسيرةمنسيئالنايرولمبولمىف!ن،حالايةعلى

الأمواتبينهنالقاثمبيسوعدانما،فلسطينفيعاشالذيالانسانبيسوع

التاريخييسوععنالبحثأجلمنعليناوما.وقيامتهلصلبهالخلاصيةوبالأثار

بينالعقاطعاتمنسبكةإحداثأجلمن،الأربعةالأناجيلإلىالالتفاتسوى

فيمااليهنلتفتسوفماوهذا.الموثقةالتاريخيةوالأخبارفيهاالواردةالأخبار

البحث.هذامنيلي

!ر!ر!
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للإنجيلىالإطارالتاردخي

ونعرف،التوثيقكللناموثقعصرفيالأربعةالأناجيلظهرتلقد

مدالعاريخيةالكتابةكانتالعصرذلكفي.وشخصياتهأحداثهعنالكثير

فيمتطورةمناهجيتبعونأصحابهاوكان،النضجمنعاليةدرجةبلغت

بالمعنىمؤرخينيكونوالمالأناجيلمؤلفيولكن.الحقائقوتقصيالتوثيق

ومايسوعحياةعنمكتوبةوثائقأيديهمبينيكنولم،الكلمةلهذهالدقيق

عبرتلونتسفاهةمتداولةاخبارو)نما،مضتعديدةعقودمبللهجرى

النظرووجهاتوبالآراء،المسيحىالفكرضمناللاهوتيةبالتطوراتالزمن

أسقط.ماواسمطانتقىمامنهمكلفانتقى،المسيحيةللمجموعاتالمتخالفة

دعمصانماالتاريخيةالدقةيتوخونيكونوالمللمعلوماتاختيارهمفيوهم

العمليةهذه.المسيحيةللمجموعاتالارشادوتقديم،الإيمانوئقوية

بطريقةالحدثصنعإعادةسأنهامنتأويليةعمليةمعترافقتقدالانتقائية

فقدذلكمنالرغموعلى.الكاتبالىوصلكماروايتهمجردلا،خلاقة

يسوعوكان،للحدثواضحأوطبوكرافياجغرافيااطاراالانجيليونلناقدم

تلكفيفلسطعنخارطةعلىاليوممطابقتهنستطيحواقعيمسرحعلىيتحرك

الشخصياتمنمجموعةفيهعاشتزمنياإطارالناقدمواكما.الأيام

وأهمهم:،الخارجيةالمصادرفيبدقةلناالموثقةالتاريخية

ثم،فلسطينعلىملكأاوغسطسالإمبراطورعينهالذيالكبير،هيرودا-

الجنوبفيحورانالىسلطتهووصلتالأردنشرقيمناطقممتلكاتهإلىضم

بالقسوةهيرودتميزق.م.4عامالى.مق37عاممنحكمهداموقد.السوري

كارهاالهيلينيةللثقافةمتحمساوكانحديد،منبقبضةمملكتهوحكموالبطش

اعمالهجملةمنوكانوالعشسد،البناءباعمالاستهر.اليهوديةوالثقافةلليهود

وحسب.زمانهفيالشرقمعابددرةوجعلهاورشليمهيكلوتوسيعبناء)عادة

الملك.هذاعهدأواخرفيوكديسوعف!نمتىرواية
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مقاطعتيعلىحاكماالرومانعينهالكبير.هيرودابن،هـأرخيلاوص

تمرداللسلطةتسلمهعشيةقمعوقد.أبيهمملكةتقسيمبعدوالسامرةاليهودية

خلعهأوغسطسالامبراطورولكن.الافثلاثةمنهموقتلأورشليمفيلليهود

ولاةالىالمقاطعتينفيالسلطةوأعاد،م6عامحكمهسوءبسببملكهمن

مصر.منالمقدسةالعاثلةعادتعهدهوفي.رومانيين

عينهالكبير.لهيرودالعانيالابنم(،93-ق.م)4أنتيباسهـهيرود

منكثرمنصبهفيوبقي(،الأردن)سرقيوبيراياالجليلعلىحاكماأوكسطس

إلىونفاهعليهكضبكاليغولاالإمبراطورالعرشارتقىوعندما.سنةاربععن

،المعمدانيوحنابمقتلالازاثيةالأناجيلفياسمهيرتبطفرنسا.فيليون

يسوع.وبمحاكمة

حكمأعطيوقدالكبير.لهيرودالثالثا!بنم(،34-.مق)4فيليبس4

(.والجولان،البقاعفي)يطورية،اللجاةفي)الطراخونيةالجنوبيةسوريامناطق

يوحنابظهورالانجيلفياسمهوارتبط،سنةأربعيننحونصبهفيوبقي

.المعمدان

وفيم.7الى6عاممنسوريةفيالرومانيالعامالمفوض،هـكيرينيوس

لوقا.عنهتحدثالذيالسكانيالاحصاءجرىعهده

اليهوديةمقاطععيعلىالرومانيالواليم(.36-)26البنطيبيلاطى6

فيلاالفلسطينيالساحلعلىقيساريةمدينةفيالرسميمقرهوكان،والسامرة

ارتبط.هناكللشعبلبقضياورشليمفيالولايةدارالىيصعدوكان،اورشليم

.يسوعبمحاكمةالأناجيلفياسمه

منصبوكانم.36عامالى27عاممنأورشليمفيالكهنةرئيى،قيافا7

تشاء.منوتعزلتشاءمنفيهتعتن،الرومانيةالادارةيدفيالأيامتلكفيالكفةرثيى

خلعه.ام5إلى6عاممنأورضليمفيالكهنةرئيعىأوحنانيا.،هـحنان

ولكنه،أولادهباحدواسعبدلهجراتوسفاليروساليهوديةعلىالرومانيالوالي

الفعليالرئيسحماوكان.الكهنةرثيسلقبيحملوبقينفوذأالكهنةأكثربقي

.يسوعبمحاكمةالكاهنينهذيناسماارتبط.بيدهدميةكانالذيميافا
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المؤرخأوردوقد،موثقةتارلخيةشخصيةأيضاوهو.المعمدانيوحنام!

معمقاطعتهاالآننسعطيعوالتي،بهالمتعلقةالأخبارمنعددأيوسيفوس

أنتيباسهيرودمعالثانيالحارثةالأنباطملكحربمثلمعروفةتارلخيةأحداث

تيبيريوسحكممنعشرالخامسةالسنةفيالتبشيربدأوقد.الجليلملك

م.92عامأي1(:3االوق

تعينناممنالرومانالأباطرةمنعدداالجديدالعهداسفارذكرتوقد

اوغسطسومنهم،الانجيللأحداثالتارلخيالإطاررسمعلىحكمهمفترات

وتيبيريوس.وكلاوديوس

فىكانأوردوهمالأن،jaj.(,بولمعماالانجيلمؤلفيلومنشطيعلاإننا

يفتتحمسيحايسوع)علانوهو،الأناجيلدونتأجلهمنالذيللغرضكافيارأيهم

إلىبصلةيمتلاماكلاسقطوافقدوبالتالي،السماواتملكوتالثانيبقدومه

مضيبعدمادتهميكنبونكانواالمؤلفينهؤلاءأنذلكالىيضافهذا.غرضهم

الرومانيةاليهوديةالحربوكانت،يروونهاالعيالأحداثعلىسنةاربعينمنأكثر

ضياعصالى،منهوسمعوايسوعرأواممنالكعيرشمقتلإلىأدتمدم(07-)66

مليونمن!ثرف!نيوسيفوسيقولهماوعلىوجودها.حالفيالمكعوبةالوثاثق

صاحراقهام07عامامتحامهاثم،اورشليمحصارأثناءحتفهملقواقدشخص

بتمشيطتيتوسالرومانيالقائدقياماثناءقتلواالذينعنعداهذا،هيكلهاوتدمير

موطنالجليلففي.العاصمةعلىالحصارإلقائهقبلاليهوديةوأراضيالجليل

الجليلبحرانحتى،اللاححملعلىقادركلبقتلالرومانقاموتلاميذهيسوع

التمشيطعمليةوخلال.الطافيةوالجثثوالنارالدممنبركةالىتحول)=طبريا(

العيالمحصنةأورسليمنحوالرومافيالجيشوجهمنيهربونالناسكانهذه

الكبيرالعددذلكوراءالسببهووهذا،اليهاالنازحينمنالكبيربالعددضاقت

أسواقفىبيعوافقدبحياتهمنجواالذينوأما.المدينةاقنحامخففهالذيالقتلىمن

ناوبماالحمار.سعرمنأرخصاليهوديالعبدسعرصارحتى،النخاسة

عدأأنمنبدفلااليهود،عنتميزواقديكونوالمالوقتذلكفيالمسيحيين

العجزصفوففيمرتفعةكانتالوفياتوأنلاسيما،حعفهلقيقدمنهمكبيرا

منبحياتهنجامنواما.الانجيلأحداثعاصرواممنالعديدوبينهم،السنوكبار
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لهتسمحلا،الن!ااكرةوضعفالذهنوبلبلةالشرودمنحالةالىصارفقدهؤلاء

إليها.يركنمتماسكةشهادةتقديم

ذاتهحدقييكفيلاقدالانجيليونلناحفظهالذيالمعلوماتقليلان

سبكةلرسميصلحولكنه،يسوعلسيرةدقيقوكرونولوجيتاريخيإطارلوضع

الخارجية،والمصادرالإنجيليةللروايةالرثيسةالمفاصلبينالتقاطعاتمن

بعديليفيمااليهسنعمدماوهذانفيها.إلىأوالروايةهذهاثباتالىإماتقودنا

تننصيلأنها،الأناجبلفيالواردةالغببباتوبفبةالعذريالمبلادفصةاستبعاد

مفاصلثلاثةاخترناوقد.التاريخمجالإلىلاالدينيةوالعقوىالعقيدةمجالإلى

وهي:،الفترةتلكأحداثمننعرفهصرنامامعمقاطععهاأجلمنرئيسة

والميلاد.،المعموديةبعدالعلنيوالظهور،الصلب

ofاليهود+عادياتكابهوالرئشالعاريضيومصدرنا the Jews*!لا!ل!

.يوسيفوساليهوديللمؤرخ

الصلب:أ-

قصيرزمنقبلابتدأالتبشيرييسوعنشاطأنالإنجمليةالروايةمننفهم

ليميزمنبعدحدثص!وأن،المعمدانيوحنابسجنأنعيباسهيرودقياممن

رئيساوقيافااليهوديةعلىواليأبيلاط!كانعندمايوحنا،إعداممنبالبعيد

بيلاطسولايةفترةابتدأتفلقدمنه.ننطلقملموساسيئايعطيناماوهذا.للكهنة

أوائلفيأوم36عامأواخرفي)ماوانتهت،م27عاموالسامرةاليهوديةعلى

فيتيليوسالمدعوسوريةفيالعامالرومانيالمفوضأمرهعندما،م37عام

بخصوصتيبيريوسالامبراطورقبلمناستجوابهأجلمنروماإلىبالتوجه

استخداموسوءوالظلمبالقسوةوالسامرييناليهودقبلمناليهالموجهةالتهم

عاممنالفصحعيدفيأورسلمالىبنفسهفيتيليوسحضرذلكوبعد.السلطة

نعيجةعامةفتنةحدوثصامكانيةاليهودتململعنأخباروصلتهأنبعد،م37

وعثنالأعلىالكاهنمضبمنقيافابعزلقاموهناك،بيلاطسحكملفساد

عيدوهويسوعلصلبممكنتاريخاخرتحديدنسعطيعهنامنعنه.بدلااخر

م.36عاممنالصفح

الرثيستينالشخصيتنوعزليسوعصلببينصلةوجودأيضأالممكنومن
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ذلكبعدحدثمامعمقارنةوذلكومبافا،ببلاطسأي،ذلكعنالمسؤولتين

قانونيغيراجعماعأعقدلأنهآخركهةرئي!عزلجرىعندما،م62عام

ليسوعالاكبرالأخيعقوبعلىرجمابالموتحكمأمنهواست!صدر،للسنهدرلن

القديمالواليسفربينالواقعةالفراغفترةمسمغلأ،أورشليمكنيسةأعمدةوأحد

اجعماعأيعلىالموافقةإعطاءبهيمترضالذيالجديدالواليووصول

1(.للسنهدرلن)

العلني:والظهورهـالمعمودية

ومقتله:يوحنااعتقالعنالعاليالخبرمرمسلنايورد

السجن،فيوأوثقهأمسكهمنيوحناالىأرسلقدانتيباس()هيرود"كان

يوحنافكان(.أخيهحياة)فيتزوجهالأنهقيلبسأخيهامرأةهيروديااجلمن

قملهتريدعليهناقمةهيرودياوكانت.أخيكامرأةتأخذأنلكيحقلا:لهيقول

وكانوبار،قديسرجلأنهلعلمهيوحنايهابكانهيرودلأن،تستطيعفلا

للأشرافمولدهذكرىفيمأدبةهيرودوساقامإذلهامؤاتيوموجاء.يحميه

هيرودفأعجبتورقصتهيرودياابنةفدخلت.الجليلوأعيانوالقواد

فخرجتلها.وأقسم.أعطيكسئتماسلي:للفتاةالملكفقالوالمدعولن.

الملك،فاغتم.طبقعلىالمعمدانيوحنارأس:فقالت3أطلبماذاأمهاوسألت

طلبها.يردأنيشالمالمدعوينمنبمسمعأقسمهاالتيالأيمانأجلمنولكنه

فيعنقهوضربفمضى،برأسهيأتيبأنوامرهحاجبأساعتهمنالملكفأرسل

ا(2-14:3متىمعمارن92-ا66:)مرقسطبقا.علىبالرأسوأتىالسجن

اليهيضيفولكنه،الانجيليةللروايةمشابهاخبرأيوسيفوسلنايورد

أخيهامرأةمنهيرودزواجفبعدهذه.الاستقصائيةمهمتنافيتساعدناأحداثا

)الرابع(الحارثةابنةالأولىزوجتهتقبللمالكبير(،لهيرودالثالث)الابنفيلبس

فيابيهاعاصمةإلىعاثدةوفرت،الوضعبهذا04م(-ق.م)9الأنباطملك

يعدوراحهيرودعلىالحربسنالحارثةقررالاهانةهذهعلىورداالبتراء.

راجع:يوسيفوصعنمقبةماAأورداتيالأنجارأجلمن)1(

6.Great Britain,,6691 ch7!،كماver Plot, Elementعة!oه.H Sconfiel +h-
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اليه،الحارثةبخروجهيرودسمعوعندما.المؤاتيةالظروفوي!عظرلذلكالعدة

الحدودعلىالأحمرالبحرمنالرقإلىالواقعهمخايروسقلعةإلىمواتهدفع

هذهصالى.لقيادتهمقرامنهاواتخذ،الحارثةوممتلكاتممتلكاتهبينالفاصلة

ثم،المرحلةهذهخلالعليهالشعبتأليبمنلخوفهسجيايوحناساقالقلعة

هيرودومنيالجانبينبينالصدامومعم36-35عامشتاءفيب!عدامه.أمر

الإمبراطورراعيهإلىوأرسلالجليلإلىفعاد،الحارثةقواتأماممنكرةبهزيمة

سورياعلىالعاممفوضهالإمبراطورفأمر.الحارثةعلىعونأمنهيطلبتيبيريوس

وياتيالأنباطضدحملةيجردأنم(33عاممنصبهمهاماستلم)الذيفيتيليوس

فيتيليوساستكملوعندما.مقتلهبخبراليهيبعثأوبالأصفادمكبلابالحارثة

تيبيريوسالإمبراطوروفاةخبرجاءه،الحارثةالىالخروجأجلمناستعداداته

تعليماتانتظارفىفتريث.م37عاممناذار/مارسسهرقيحصلتالتي

)!.جديدة

صرناممابتواريخأحداثهازودناوما،هذهيوسيفوسروايةعلىاعتمادا

أواخرفيالأرجحوعلىرم5عامفييوحنامقتلوضعنسعطيع،الآننعرفه

الحارثةبعنم36-35سعاءفيجرتالتيالمعركةمنأشهربضعةقبلالربيع

عامأواخرفيإماجرتقد(العلني)وظهورهيسوعمعموديةف!نوعليهوهيرود.

لصلبهاسعتجناهالذيوالناربخبنفقماوهذا.م35عامرببعمطلعفيأوم34

م.36عامربغوهو

:الميلادث!

لحم،بيتفيالكبيرهيرودالملكعهدفيو!لدمديسوعإنمتىلنايقول

قتليطلبكانهيرودلأنمصرإلىأسرتهمعهربقدالنجاريوسفلان

أرخلاوسليجداليهوديةالىعادهيرودوفاةبخبرسمعوكدما.يسوعالطفل

مدةف!ن،ق.م4عامتوفيقدهيرودأنوبما.اليهوديةعلىحلاماهيرودابن

:كتابفيهيرودمعلهجرىوماالرابعالحارثةأخبارانظر،الع!ابقالمرجعالىاضافة)2(

65.-57ص،8791،الروقدار،الأنجاطدولةتاريخ:عباص)حاند.
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استغرقتقدالبهوديةإلىالعودةثمفيهاصاقامتهامصرإلىالمقدسةالعانلةسفر

ق.م.6عاموقعتقديسوعولادةتكونوعليه،الزمانمنعامينتقديرأقلعلى

سنفيوهوكرازتهباشرمديسوعأن،السابقةاستنناجاتناعلىاععمادأيعنيوهذا

وهذا.والأربعينالثانيةصنفيوهوصلبوأنهم(،35+.مق)6والأربعينالواحدة

سبابعنسيرتهلناتكثفبينما،الكهولةأبوابعلىكانحينهالأنهمستبعد

نحوفيرسالتهبدءفييسوع!وكانلنا:يقوللوقاولأن،بالغةوحيويةمتدفق

استم!جاجاتنا3يؤيدمالوقاعندسنجدفهل.23(3:الوقا"عمرهمنالعلاثين

القيصربهأمرالذيالعامالإحصاءس!نةفيوكديسوعإنلوقالنايقول

منسواءنعلمونحنسوريا.فيعامامفوضأكيرينيوسكانعندمااوغسطس

عشرةأربعةكليجريكانالإحصاءهذاأنالرومانيةالمصادرمنأميوسيفوس

لوقاعندالمذكورالاحصاءوأن،بالضريبةالمكلفينقوائمتحديثأجلمنسنة

تسعةلهكانم35عامرسالتهبدءفييسوعأنيعنيوهذام.6عامنحوجرىقد

محاتفاقفيياتيالذيالأمر.الثلاثيننحوفيوهوصلبوانه،سنةوعضرين

نتائجنا.ومعالانجيليالنصروح

كانتيسوعبهابشرالتيالسنةأنعلىتدلأحداثالإنجيلفيولدينا

المكلف!نمنممطوعة()-ضريبةالدخل)جمالىعلىالضراثبلعحصسلسنه

وكانت،سنة14كليتمكانالذيالإحصاءقوائمفياسماؤهموردتالذين

يسوعفيهاولدالتيالإحصاءسنةكانتف!ذاالقيصر.بضريبةتدعىالضرببةهذه

م02آعافيستكونالتاليةالاحصاءسنةف!ن،أعلاهأوردناهماعلىب!متؤرخ

هوم35عاميكونذلكعلىوبناء)02+14(.م34عامفىتليهاوالتي)6+14(،

السابق.العامفىقوالمهااعدتالتيالضرائبتحصيلعام

يسوعإلىارسلواالكهنةأن،الاحصاءس!نةعلىالدالةالأحداثهذهمن

يا:وسألوهقجاؤوا.المحكمةالىفيسلمونهروماضدبكلمةلبأخذوهجواسيس

أروني:لهمفقاللمكرهمففطنقيصر؟إلىالجزيةندفعأنلناأيحلمعلنم

إذااعطوا:لهمفقاللقيصر.فقالوا:والكعابة؟عليهالتيالصورةلمندينارا!

17-21:13مرضمعقارن26-02ة02الوقالنهماولثهلقيصر،مالقيصر
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فياختاريسوعلأناليهودبينلغطحصلذلكوقبلء22(-2215:متىومع

يحبإنهوقالوازكا،اسمه(ضريبة)-جاييعثارمنزلفييبيتأنأهـلحامدينة

ليسوعالمبكرةالأقوالومن7(.-ا91:الوقاالناسوحثالةالخاطثينمخالطة

فياعلانه،الضريبةوتحصيلالاحصاءسنةضوءفيإلافهمهايمكنلاالعي

-4:16الوقا"للربمقبولةبسنة"يركزأنهالناصرةمجمعفيالأولخطابهنهاية

السلطاتقبلمناعلانهامقابلقيمقدسةسنةهذهستهاعلنأنهأي91(.

السنةتلكفيالناسأنعلىيدلومما.وتحصيلضريبيإحصاءسنةالرومانية

عندمافيتيليوسالرومانيالمفوضأن،باهظةضرائباثقالتحترزحواقد

ضريبةمنالمواطنينأعفىقد(أعلاه)راجعالتاليةالسنةفياورشليمإلىقدم

الأجراءهذاومثل.الناستذمرمنللتخفيفمنهمحاولةفيوالخضار،الثمار

القيصر.ضريبةعكسعلىصلاحياتهمنكان

.والغليانبالاضطرابتميزتفترةمعيسوعكرازةسنةتراققتلقد

وقد،الحارثةمعحربحالةفيكانالجلعليينقبلمنالمكروهانتياسفهيرود

ضدهشعبيةانتفاضةمنيخشىوهو،الأردنشرقيفيالعاملةقواتهحرك

وتبشيرهيسوعكرازةأخبارتصلهوكانت.المعمدانليوحنااعدامهبعدلاسيما

المبشرهذاتأثيرمنقلقهمنضاعفالذيالأمر،الربملكوتحلولبقرب

منه.بالخلصجديايفكروكان،يوحناخلفالذيالجديد

المقدسةالهكلأموالاستخدمعندماعليهاليهودنقمةأئارفقدبيلاط!اما

الانتهاكبهذاتنددالحشودفخرجت،أورشليمإلىالشربمياهجرمشروعلتمويل

طعناعلبهمانفضواالذبنالسرينسرطنهببنهمدشببلاطسولكن،الهبكللحرمة

الذيولوسيفوسكثيراخلقامنهموقلت،بالعكرقالأوامررفضواعندمابالخناجر

انسانعاشالزمانذلكافى:القولالىمباشرةبعدهيتتقل،الخبرهذالنايقل

وأوقعالمحتجينبينكانواالجليليينمنعدداأنويبدو...+يسوعاسمهحكيم

لاوغامضمقتضبخبرلوقا)نجيلقىولدينا.قاتلةإصاباتبينهمييلاط!جنود

قومالوقتذلكفيحاضرأوكان11:الواقعةهذهضوءعلىالاتفسيرهيمكن

1(.:13الوقابذبائحهم+دمهمييلاطسخلطالذينالجليلنعنيخبرونه
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اليهودكانفقدحالأ.أفضلالسامرلينمعبيلاطسعلاقةتكنولم

الطاحب،يدعىمسيحانيةشخصيةأيضايتوقعونالوقتذلكفيالسامريون

دفنحيثجرزلمجبلتحتمنومحتوياتهالعهدتابوتلهميسعخرجسوت

ساركئيرخلقتبعهالمنتظرالطاحبأنهادعىرجلظهرثمبعيد.زمنمنذهناك

فتنةبدايةالدينيةالدعوةهذهفيراىبيلاسولكنجرزبم.جبلإلىبهم

حاكمثمالطاحبأتباعمنالكثيرينوقعللقمعهاعسكريةقوةفارسل،سياسية

يتهمونفيتمليوسالمفوضإلىالسامريينمجلسفكتب.وأعدمهمالحركةقادة

علىضوءاتلقييوسيفوسيرويهاالتيالحادثةهذهالأبرياء.بقتلبيلاطس

منوانتم:لهمافقاللوقا:إنجيلفينقرأ،المسيحلقبمنالحذريسوعموقف

ذلكيقولواألاوأوصىفانتهرهم.اللهمسيح:بطرسفأجابأنا؟انيتقولون

يقولوالاأنتلاميذهأوصىاحي!ذ1:متىإنجيلوفي2(.ا-902:الوقا،حد"

.02(16:)متى"المسيحيسوعأنهعنهياحد

،يسوعحياةخلالفلسطينفيالعامةللأوضاعالسريعالعرضهذاإن

وبعضالرثيسةالمفاصلمعوشخصياتهاالفترةتلكأحداثتقاطعهنبيئناهوما

يسوعحياةيجعل،الانجيليةالروايةفياحيانأالمفهمةوغيرالعابرةالأحداث

منيجعلكما،الوضوحكلواضحةتاريخيةخلفيةعلىأعياأمامترتسم

عنها.الدفاعيمكنلاأطروحةيسوعتاريخيةبلاالقول

المسيحيسوعولادةوهي،التاريخمفارقاتمنواحدةنوضحأنعلينابقي

بدايةمنسواتقبلمى(عندالميلادقصةالىيستند)الذيالساثدتقويمناوفق

فهذهعليها.المععارفالميلاديةالسنةمنالأولاليومفيلا،الميلاديالتاريخ

قبلماالىالتارلختقسيمفكرةلهخطرتمنأولارتكبهخطأالىراجعةالمفارقة

Dionysiusالراهبوهو،بعدهومايسوعميلاد Exigusفيرومافيعاشالذي

اعتبرهاوالتي،يسوعميلادسنةعلىيقومتقويمأولووضعالميلاديالسادسالقرن

هيرودوفاةتاريخحسابفيأخطأولكنهالكبير.هيرودالملكوفاةسنةمعمتطابقة

وفاةتاريخبعصحيحاللاحقةالدراساتقامتوعندما.سنواتأربعالأمامالىودقعه

حاله.علىالتقولمبقيق.م4عاموجعلتههيرود

!ر!ن!كل!
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دسوملغزإخوة

لهأخوةأربعةالبكريسوعجانبإلىتضمومريميوسفأسرةكانت

مرضاليهمأشارفقد،القليلمنأقلإلانعرفلاالأخوةهؤلاءعنواختين.

عندماالناصرةأهلتعجبمعرضفيالأولىالمرة،عابربشكلمرتينومتى

النجارهوهذاأليس11فقالوا:يسوعفممنتخرجالتيالحكمةكلماتسمعوا

113عندناهنهاأخواتهأ!ليست؟وسمعانويهوذاويوسييعقوبوأخومرلمابن

النجار؟ابنهذاأليس11نقرأ:متىعندالمقابلالموضعوفي3(.6:)مرقس

أخواتهأوليست3ويهوذاوسمعانويوسييعفوبصاخوتهمريملدعىأمهأليست

ثانيةمرةومتىمرق!عندالاخوةذكرويرد55(.:13)متىعندناأ"جميعا

)خوتهحيحثذفجاءا:الجموعيكلموهوبطلبونهو)خوتهيسوعأمجاءتعندما

هو:لهفقالواحولهجالساالجمعوكان.يدعونهإليهوارسلواخارجاووقفواوامه

نظرثم)خوتي؟ومنأميمنقائلا:فأجاب.يطلبونكخارجاو)خوتكأمكذا

أضيهوالفهمشيئةيصنعمنلأنصاخوتي.أصيها:وقالالجالسينإلىحوله

الرغموعلى.05(-1246:متىمعقارن.35-331:)مرقى"وأميوأختي

المؤلفينأنالا،أسماءهنأوالأخواتعددلنايذكرالمومرقسمتىأنمن

واحدةاثنتانبانهن:قالوا،إبيفانوسمثل،للميلادالأولىالقرونفيالمسيحيين

قائمةتجاهلفقد،الازائيينثالثلوقاأما)1(0سالوميخرى1وامريمتدعى

الىعابرةولواشارةمنهنستخلصولا،ومتىمرقعىأوردهاالتيالأسماء

.أخواتأوليسوعإخوةوجود

عندماالأولى؟يسوعإخوةإلىإسارتينلديهوجدنايوحناإلىانتقلناف!نا

+انحدرخمر:الىالماءفيهحولالذيقاناعرسبعديسوعأنعابربشكلقال

أما12(.2:)يوحنا"هناكوأقامواوتلاميذهداخوتهوأمههوناحومكفرإلى

.79ص8002،دمق،زكارسهيلترجمة،ير2صلالةطابرر.جيمى(1)
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)خوةموقفلفهممدخلألناتقدميانهاعندهانعوقفانفتسعحقالثانيةالاشارة

أيديفيوقوعهالىسعواقدبرسالتهالإيمانعدمجانبإلىفهم،منهيسوع

انمقل:إخوتهلهفقالقريبا.اليهودعندالخطالعيدوكان11:اليهوديةالسلطات

لأنه،تعملالتىأعمالكأيضاتلاميذكيرىلكياليهوديةإلىواذهبهنامن

هذهتعملكنتإن.علانيةيكونأنيريدوهوالخفاءفىث!يئايعملأحدليس

يسوع:لهمفقال.بهيؤمنونيكونوالمإخوتهيان.للعالمنفسكفأظهرالأشياء

ناالعالميقدرلاحاضر.حينكلففيوقتكمأمابعديحضرلموقتيإن

الىأنعماصعدوا.سريرةأعمالهبانعليهأشهدلأنيأنايبغضنيولكنهيبغضكم

عنهيعبرالذيالموقفهذا-8(.72:)يوحنابعدصأصعدلستأناالعيد،هذا

نأمنمرقسأوردهمامعانسجامفييأتي،الخبرهذافيتعبرأوضحيوحنا

أقرباؤهسمعاولماا:الرشدفاقداعتبروهلأنهمعليهللقبضجاءتيسوعأسرة

.21(3:)مرقس*مختلإنهقالوالأنهمليمسكوهخرجوا

الأربعة،الأناجيلفيلهاسنداتجدلالمريمالدائمةالعذريةعقيدةإن

منأيفيمرلمعلىيسبغلماللاحقاللاهوتيبالمعنى+العذراء"لقبأنكما

اللاهوتيبهاقالأنبعدإلاتترسخلمالعقيدةفهذهالجديد.العهداسفار

المسيحيونالمؤلفونكانذلكوقبل،الميلاديالرابعاواخرفيأبيفانوس

مناشقاؤهأنهميعنيوهذاالجسد"،+إخوةأنهمعلىيسوعإخوةإلىيشيرون

بعفسيرتخرجأنالكنيسةعلىكانالعقيدةهذهتبنيبعد.)ىوالأمالأبنفس

تشملكانت"الإخوة11صفةاناللاهوتنمنفريقفقال،ليسوعاخوةلوجود

مريمأختأولادإماهذهوالحالةفهم،الخؤولةأبناءاوالعمومةأبناءاليهودعند

أخبارعلىاعتماداالأوائلالكنيسةمؤرخيبينساعوقد.يوسفأخوأولادأو

بينالشاثعكانفقدالحقيقةوفيكلوبا.يدعىكانالنجاريوسفأخاأنمتداولة

الحالةهذهولكن،الخؤولةأبناءأوالعمومةأبناءعلىالإخوةصفةإطلاقاليهود

صحبةفيأومرلمصحبةفيالدوامعلىنراهملأننايسوعإخوةعلىتنطبقلا

أمهإذاالجموعيكلمهوافبينما:ومرضمئتىلدىوردماعلى،وش!وعمريم

99.ص،نفسهالمرجع()2
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31(،3:مرقسمعقارن46.:12)متى"يكلموهأنيطلبونخارجاصاخوته

وامههوكفرناحومالىانحدرهذاوبعد11يوحنا:لدىأيضاوردماوعلى

جزءاكانواالاخوةهؤلاءانيعنيوهذا12(.2:)يوحنا"هناكوأقامواصاخوته

أبناءأوعمومةأبناءيكونواولمواحد،بيتفيمعهيقيمونيسوعأسرةمن

خؤولة.

يوسفأولادكانوابأنهميسوعاخوةفياللاهوتيينمناخرفريقومال

أناجيلاستلهمواقدهذااجعهادهمفيأفهمويبدو.سابقزواجمنالنجار

زوجةمنأولادولهعجوزكرجليوسففيهايظهرالتيالمنحولةالطفولة

القرعةوأجرىالأراملالرجالكلزكرياا!برالكاهناسعدعىفعندما.متوفاة

ثم،للربكمنذورةالهيكلفياقامتهافترةأنهتالتيمريميكفلمنعلىبينهم

حملمنتخوفيوسفولكن،يوسفعلىالقرعةوقعت،ذلكبعديتزوجها

فتية،فعذراءهيأماأولادوعنديسيخ"إننيلزكريا:ومالالمسؤوليةهذه

بأنثالثفريقوقال3(.))سرائيل+أبناءبينسخريةموضعأصبحأنواخشى

بالجسد.الأشقاءإخوتهوهم،يسوعبعدليوسفمرلمولدنهمقدالاخوةهؤلاء

يعرفلمالنجاريوسفإنقالالذيمتىإنجيلمنلهسندايجدالرأيوهذا

تحصللمالزوجيةالخلوةإنأي(.25ا:)متىالبكرابنهاوضعتحعىمريم

بالرايالغربيةالكنيسةأخذتوقدبعدها.دانمايسعولادةقبلالطرفينبين

أخذتبينما،لهعمومةأوخؤولةأبناءهميسوعاخوةبأنيقولالذيالأول

.ليسوعأسقاءغيرداخوةيوسفأولادبأنهمالقائلالثانيبالرايالشرقيةالكنيسة

.العلمانيونالباحثونilالآنبهيأخذولاالكنبةأسقطعهققدالثالثالرأيأما

إنجيلفمؤلف.يسوعبإخوةيتعلقفيماتئتظرناأخرىمفاجاةهنالكولكن

يسوعحياةفيلمرلمدورأكطتجاهلمثلماليسوعإخوةوجودتجاهلالذيلوما

نإإليهالمنسوبالرسلأعمالسفرمنالأولالإصحاحفيلنايقول،التبشرية

نابعدللصلاةمعايجعمعونكانواالذينيسوعتلاميذبينكانواصىاخوتهيسوعأم

الجديد:العهدمنحولاتمجموعةفي8متىوفحرل،وايعقوبإنجيلراجع)3(

8391.,rdهمMontague .R James, Apocryphal New Testament, Ox-
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الصلاةعلىواحدةبنفسيواظبونكانواوهؤلاء11السماء:الىيسوععنهمصعد

قبلمريمكانتفأين14(.:ا)أعمال"إخوتهومع،يسوعأمومرلمالنساء،مع

الذينوهم،الجديدالدينالىيسوعاخوةتحولوكيفهذا؟الفجائيظهورها

لأنهمالحجرتحتوضعهحاولواوالذين،5(7:)يوحنابرسالتهيزمنوالم

الاشارةهذهبعديسوعأمكابتولماذا،21(3:)مرقسالعقلمختلاعتبروه

3أخرىمرةذكرهاعلىالرسلأعمالمؤلفيأتولمإليهاالعابرة

منكثيرمعقبولهيمكنالأعمالسفرفيالمفاجئيسوعأمظهورإن

عندأيضأفجأةيسوعأمظهرتحيثيوحثا)نجيلعلىاعتماداوذلك،العحفظ

جرتالتيقاناعرسفصةعقبالانجيلأحداثجميععنغيابهابعدصليبه

منفيهمامماالرغمعلىبعضابعضهماتؤيدانوالروايتان،الأحداثمطلعفي

يمكنفلا،الرسلاعمالسفرفيالتلاميذبينيسوعاخوةظهوراما.غرابة

سبقتالتيالسنةخلاليسوعمنالنصأوضحهالذيموقفهمبسببتفسيره

نأبعدالرسلأعمالفييسوعبإخوةلوقادعاهمالذيأولعكهمفمن.صلبه

حلالىنلتفتسوفاللغزهذاحلأجلمنله؟)خوةوجودإنجبلهفيتجاهل

يسوعرافقناللراتيالنساءبينذكرهاوردالعيالأخرىمريملغزهوآخرلغز

صلبه.واقعةوحضرن

بعيد،منينظرننساءوكانت11:يليمامرضعندنقرأالصلبمشهدفي

تبعنهاللوات!،وسالومة،هـلوسييعقوبأمومريم،المجدليةمريم:بينهن

نقرأ،ئفسهالسياقوفي.41(-1504:)مرض"الجليلفيكانحينوخدمنه

يسوعئبعنمدكنوهن،بعيدمنينظرنكثيراتنساءهناكوكانت11:متىعند

وأم،ويوسييعقوبأمومريم،المجدليةمرلم:وبينهن،يخدمنهالجليلمن

لنايقولالقبرفييسوعجثمانأودعانوبعد.56(-2755:)متى؟زبديابني

زلزلةداذاالقبر،لتنظراالأخرىومريمالمجدليةمريمجاءتالسبتوبعد01:متى

2(.-281:متى)الخ+..حدثتعظيمة

فيالأسماءترتيبتغييربعدالروايتينفيالأسماءقائمتيالآنولنقارن

قاثمة:كل
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ويوسي.يعقوباممريم-المجدليةمرلم-سالومةمرق!:

)=الأخرى(.ويوسييعقوبأممريم-المجدليةمرلم-زبديابنيأم:متى

ويوسييعقوباممرلمبانالاسعتاجالىتقودناالقائمعينبينالمقارنة)ن

يعفوباي،زبديابنيأمنفسهاهيسالومةوأن،الأخرىمريمنفسهاهي

السمك.صياديويوحنا

واكتفى،الصلبواقعةينظرنكناللواتيالنساءأسماءلنايذكرلملوقا

بعيدمنواقفينالجليلمنتبعنهقدكنونسا"معارفهجميعوكان11:بالقول

النسوةبأسماءجديدةقائمةلنافيقدميوحناأما94(.23:الوقاذلك"ينظرون

زوجةمريمأمهواخت،أمه:يسوعصليبعندواقفاتوكانت11:يقولحيث

لأولتبدوقدهذهيوحناقائمةان25(.:91)يوحنااالمجدليةومريمكلوبا،

النظرصانعامالمقارنةبعدانناإلا،ومئىمرقسقائمةعنتمامامختلفةوهلة

لأن(،زبديابني)أميعالومةمحليسوعأمإحلالفيالاخعلفلاأنهاسنجد

ويوسي،يعقوبامالأخرىمريمنفسهاهيمريمايضأالمدعوةكلوبازوجة

التالية:المقارنةتبينهماعلى

ويوسي.يعقوبأممريم-المجدليةمريم-سالومةمرق!:

)الأخرى(.ويوسييعقوبأممرلم-المجدليةمرلم-زبديابنيأم:متى

كلوبا.زوجةمرلم-المجدليةمرلم-يسوعأم:يوحنا

ابنيامسالوعةمحليوحناقائمةفييسوعامحلتفقدنلاحظوكما

مأأختبانهالناعرقهاالتيويوسييعقوبامالأخرىمريموبقيت،زبدي

كلوبا.زوجةيسوع

فياليرناني(1الأصلفيCleophas)=كليوباس/كلوباهومنولكن

مرةالاكلوبااسمالأناجيلبقيةفييردلميوحناإنجيلمنالموضعهذاغير

اثنانكانللصلبالمانياليومففي.يسوعتلاميذأحدباعتبارهلوقاعندواحدة

معبعضهمايتكلمانوكانا11:أورشليممنقريبةقريةالىمنطلقينالتلاميذمن

نفسهيسوعاليهمااقتربيتحاورانهماوفيما.الحوادثهذهجميععنبعض

الكلامهذامالهمافقال-معرفتهعنأعينهماامسكتولكنمعهما،يمشيوكان
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كليوباساسمهالذيأحدهمافاجابعابسان؟ماسيانوأنتمابهتتطارحانالذي

عنمعلوماتاوردالكنسيالتاريخولكن91(.-2413:الوقاالخ"...لهوقال

الكاتبمنجاءتناالمعلومةوهذهالنجار.ليوسفأخبأنهوقالهذاكلوبا

فيوجمع،الميلاديالثانيالقرنأواسطفيعاشالذيهيجسبوسالمسيحي

قدمؤلفهولكن،الأوائلالمسجسنعنواستقصاءهجمعهاستطاعمالهمؤلف

لأوزيبالكنيسةتاريخكتابفيرئيسيبشكلوردتشذراتمنهوبقيتضاع

هيجسبوسعنهذاأوزيبلنانقلكما)4(.الميلاديالرابعالقرنمنالقيساري

كنيسةقيادةاستمسمعانيدعىابنلهكانهذايسوععمكلوباانأيضا

وزوجتهيسوععمكلوباباولادقائمةعلىنحصلوبذلكم)5(.62عامأورشليم

يأ،يسوععماولادوهؤلاء.وسمعانويوسييعقوب:منكلاتضممريم

.الزمانلذلكاليهوديبالمفهومأخوته

الغرابةبعضلناتبديكلوبازوجةمريمأختبأولادالقائمةهذهأنإلا

وهم:يسوعأمومرلمالنجاريوسفأولادأسماءمنثلاثةعلىتحعويلأنها

55(13:ومتى63:مرقسعندالأولىالقائمة)راجعوسمعانويوسييعقوب

ايضا،مرلموتدعىيوسفأخيكلوبازوجةوأختهايوسفزوجةمريمإنأي

يدعوناولادثلاثةمنهماكلوأنجبت،أخينمنمتزوجانسلفتانهما

انجيلنصقراءةالبعضاقترح،المعضلةهذهحلاجلمننفسها.بالأسماء

علىليغدوالصلبمشهدفيحاضراتكناللواقيالنسوةبأسماءالمتعلقيوحنا

ومريم،أمهوأخت،أمه:يسعصليبعندواقفاتوكانت11:العاليالشكل

نساءأربعهوالحاضراتعدديكونوبذلكا)6(المجدليةومرلمكلوبا،زوجة

التالية:المقارنةتبينهماعلىثلاثةمنبدلأ

المجدلية.مريم-كلوبازوجةمريمأمهأخت-يسوعأم:الأصليالنمى

18..hHamilton, London,,8191 P4)كن!7لة James Stewart, The Foreigner,)H
702.,6991.Pألأا!ver Plot, Element, Great B4+5)!ثة!ح .HSchonfiel)

بيروت،الجديدةالكاثوليكيةالترجمةفييوحنا)نجيلراجع،القراهةمذهأجلمن)6(

2.رممالحاشة3.32ص،9691
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مريم-كلوبازوجةهريم-أمهاخت-يسوعآأ:المقترحةالقراءة

المجدلية.

الأناجيلببنالنعارضإلغاءالىبقودناالذيهوالمنطقيالاسننناجهذا

سفروبين،رسالتهومنمنهيسوعلاخوةالسلبيالموقفبوضوحلنابينتالتي

التلاميذمعليسوعاخوةبوجودالأولإصحاحهفييفاجئناالذيالرسلأعمال

أولادليسواالأعمالسفرفيالمذكورونالاخوةفهؤلاء.عنهمارتفعانبعد

.يسوععمكلوبازوجةمريمأولادبليوسفامراةمريم

لهميسوعسيرةفيكتبواممنالهودالمعاصرينالمؤلفينبعضانعلى

أولادوأسماءيوسفزوجةمريمأولادأسماءلابهمثكلةحلقياخرراي

فيوأن،واحدةالأمرحقيقةفيهماالمريمعينأنمفادهكلوبا،زوجتةمرلم

الكانبلدىالمنطرتالرأيهذاولنعابع)خفاءه.الأناجيلحاولتسرالفصة

التالي:الوجهعلىالمعكلةنام!الذيطابورجيمس

منمبكروقتفيماتقدالنجاريوسفبأنللافتراضوجيهسببلدينا

منحدثايفيمثانيةيظهرولايوسفيختفيالميلادقصصقبعد.يسوعحياة

)متىيطلبونهخارجاووقفوا!)خوتهيسوعأمجاءتفعندماالأنجل.احداث

ليقيموأخوتهأمهمحيسوعانتقلوعندما،بينهميوسفيكنلم05(-1246:

خلالالأمروكذلك،معهميوسفيكنلم12(2:)يوحناكفرناحومفي

بعدالعلاميذاجتماعوعند،يسوعحياةمنالأخيرللأسبوعالعاصفةالأحداث

ف!نالأرجحوعلى.14(-112:)أعمالوأمهيموعأخوةومعهمعنهمصعوده

عليه،وبناء.ليسوعالجسديالأبيكنلملأنهأولاددونماتقديوسف

لكيالمتوفىأخيهامرأةيتزوجأنالأعزبالأخعلىكان،التوراةسريعةووفق

كما.15-253:التثنيةسفرفيموضحةالشرعيةالقاعدةوهذه.نسلهينقطعلا

منالمؤلفيخلصئم.23-1218:مرمسانجيلفياليهاالاسارةجرت

قدكلوباالمدعويوسفأخاأنالىالانجيلنصوصلبعضالطويلةمناقشته

فيذكرهمالواردويهوذا،وسمعانويوسييعقوبمنهاوأنجبيسوعأمتزوج

أولادباسماءقائمتانلدينايوجدلاوبالعالي.يسوعاخوةأفهمعلىالأناجيل
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الثانيزوجهامنيسوعأممرلمأولادباسماءواحدةقاثمةو)نماالمريمتين

كلوبا)7(.

نتوقفأنتستحقشخصيةهنالككلوبا،اولاديسوعأخوةبينمن

عنحديثهمعرضفي،الرببأخيبولسدعاهالذييعقوبوهوعندها،

فيها.الأولىالمسيحيةالجماعةعنالمسؤولينلبعضولقانهلأورسليمزيارته

:الربأخوبعقوبلغز

.صعودهبعديسو3أتباعنثاطعنيرويالذيالرسلأعمالسفرفي

يسوعارتفعأنبعدعضرالأحدالرسلإنالأولالاصحاحفيلوقالنايقول

كانواالتيالعليةإلىوصعدواالزشونجبلمنأورشليمالىا.رجعوا،عنهم

النساءمعوالطلبةالصلاةعلىواحدةبنفسيواظبونوكانوافيها،يقيمون

ثم14(.-1:9)أعمال"اخوتهومعيسوعأممريمومع،يسوعتبعناللواتي

وكانالعلاميذمنيسوعأتباعجميعبطرسدعىأيامبضعةبعدأنهلنايقول

يهوذامحلليحلعشرثانيرسولاختيارأجلمنوعشرينمئةنحوعددهم

معفحسبمتياسعلىالاختيارفومع،ليسوعخيانتهبعدماتالذيالاسخريوطي

كرئيسبطرصلنايبدو،الخبرهذافي26(.-1:15)أعمالرسولاعث!رالأحد

ذلكهعلىصراحةينصلاالكاتبأنمنالركمعلى،الناشئةأورشليملكنيسة

حياةخلالعثرالاثنيالرصلأبرزكانبطرسأنحقيقةتدعمهالاستنتتاجوهذا

تدعمهكما.البقيةمناليهالأقرب(زبدي)ابناويعقوبيوحنامعوكان،يسوع

ويخطبيقفموضعمنأكئرفيبطرسنجدحيثالأعمالسفراحداثمسيرة

بعضفيزبديابنيوحنامعيظهروهو.إليهمتعليماتهويعطيالتلاميذفي

باسممقعداشفيافقد.الأولىالص!يحيةالجماعةحياةمنالرئيسيةالمفاصل

الكهنةأرسلعندماالشعبفييخطبانوكانا15(.-ا)3:الناصرييسوع

للتبشيرالسامرةالىمعاوتوجها.22(-1)4:السجنفيواودعاعليهماوقبضوا

.25(-14)8:أهلهابين

الرابع.الفصل،السابقالمرجع،طابورد..جيمى)7(
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اسميحملانالتلاميذمناثنينعلىنتعرفالرسلاعمالروايةسياقفي

الذيالأولأكريباالملكقتلهالذييوحناأخوزبديابنيعقوبالأول،يعقوب

ذلك+وفي:مك!عاممهـالىعاممنوالسامرةاليهوديةعلىحلاماالرومانعينه

أخايعقوبفقعل،الكنيسةمنأناسالىليسيءيديه)أغريسا(هيرودوسمدالوقت

أيضأ+بطرسعلىفقبضعاداليهوديرضيذلكأنرأىذدابالميف.يوحنا

الأعمالسفرمؤلفاليهأشاريعقوبيدعىاخرتلميذولدينا3(.-1)12:

بيتإلىجاءعندماالسجنمنبطرسخروجبعدالأولىالمرة؟مراتثلاث

يعقوباخبروا11:لهمفقال،هناكمجتمعينالتلاميذمنعددكانحيثمرقس

المرةوفي17(.-11:)12اخر"موضعإلىوذهبخرجثمبهذا.والإخوة

فحددللتلاميذاجعماعفيوتكلميعقوباسمهشخصوقفعندماالثانية

بالامتناعوحصرها،الشريعةتجاهالوثنيينمنالمسيحيةإلىالمنتمينواجبات

المخنوقةالحيواناتولحمالدم!لوعنالزنا،وعن،للأصنامالسجودعن

رحلعهمناورسليمالىبولسعادعندماالثالعةالمرةوقي.21(-13)15:

بول!دخلالغدوفي،بفرحالاخوةقبلناأورشليمالىوصلنا"ولما:الت!بش!يرية

يعقوبهوفمن(.18-2117:)أعمال"المشايخجميعوحضريحقوبالىمعنا

المسيحيةالحركةفيقياديةشخصيةاقعضابهاعلىالاشاراتهذهفييبدوالذي

الناشنة؟

يقودنا،يعقوبهويةتحديدأجلمنالرسلأعمالسفرعلىالاعتمادإن

عحمرالاثنيالرسلأسماءمائمةفيذكرهالواردحلفيابنيعقوببأنهالقولإلى

بول!ولكن.16-613:ولوقا4-012:ومتى91-316:مرق!منكللدى

ثلاثبعدلأورشليمالأولىزيارتهفيأنهيقولكلاطيةأهاليالىرسالتهفي

عشرخمسةعندهومكثعليهيتعرفلكيبطرسزار،اهعدائهمنسنوات

91(.-118:)غلاطيةالربأخايعقوبإلاالرسلمنغيرهيرلمولكنه،يوما

بعدالثانيةللمرةاورسليمزاربأنهيقولنفسهاالرسالةمنالثانيالإصحاحوفي

أنهمالمععبرين،ويوحنا()=بطرسوصفا.ايعقوبالتقىحيث،سنةعشرةأربع

سفريعقوبهويةمنالعاكدإلىيقودناماوهذا15(.21:)غلاطية!أعمدة
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المجازيبالمعنىأخوهاويسوععمابنكلوبا،ابنيعقوبأنهعلىالأعمال

ويوحنا.بطرسجانبإلىالعلياالقياديةالهئةمنواحداكانوقدالسائد.

فقد.خارجيةسهادةخلالمنالأعمالسفريعقوبهويةلديناوتعأكد

أخايعقوباتهمم62عامفياليهودىالمجلع!أنيوسيفوسالمؤرخروى

رجمابالموتعليهوحكمبالهرطقة(النصفيتميتهوردت)هكذايسوع

عنمقعبسةنبذةالكنسيتاريخهفيالقيساريأوزيبلناأوردوقد)ه!.بالحجارة

كانفقد.يعقوبعنفيهايعحدثالميلاديالثانيالقرنأواسطمنهيجيسبوس

رأسهشعريحلقولمالخمري!ثعربولماللحميأكللم،أمهبطنمنللربنذيرا

وعندما.الشعبخطاياغفراناجلمنيصليوكانبالعطور.جسدهيضمخولم

يغفرأنالربمنوطلبركبتيهعلىركعرجمابالموتاليهودعليهحكم

لكلوبااخرابناواختارواالعلاميذوبقيةالرسلاجتمعيعقوبموتوبعد.لقاتليه

سنحتىهذاسمعانعاشوقد.يعقوبمحلليحلسمعانيدعىيوسفأخي

،.117(-)8تراجانالإمبراطورعهدفيبالصلبالرومانعليهوحكممعاخرة

فيينتظمونأنهمهي،يسوعإخوهبخصوصإليهتوصلتماخلاصةإن

عمهأولادهموالعانية،ومريميوسفمنبالجسد)خوتههمالأولى؟مجموعتين

الكنسيالعاريخومؤلفوبولعىدعاهمنينتميالعانيةالمجموعةهذهدالىكلوبا.

أخيهمحلحلالذيكلوباابنسمعانإليهايحميكما،الربأضيبيعقوب

قياديدورالشخصيتينلهاتعنكانوقدعشر.الاثنىالرسلمجلسفييعقوب

التفسيرمعتتفقلاالخلاصةهذه.المبكرةالمس!يحيةالحركةتوجيهفىبارز

لمعطياتدقيقاستقراءعلىتقومولكنها،الباحثينبميةتفسيرمعولاالكنسي

الأناجيل.

!!!

ic Judaism, BiblicalولChritianty and Rabb8)،ك!لا،ا Hershel )S
903.13,.ArchaeologySociety, Washington. .D .C,2991 P

241.927,(9.Hugh Schonfield, The Passover Plot, Element,,6991PP)
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عشرالإثنيالرسلىمشكلة

يوحنايدعلىاععمادهبعديسوعبهااضطلعالتيالأولىالمهمةكانت

فينقرا.اليهللانضمامالتلاميذدعوتههي،الإلهيللصوتوسماعهالمعمدان

ملكوتببشارةيكرزالجليلإلىيسوعجاءيوحناأسلموبعدما11مرق!:إنجيل

يلقيانأخاهوأندراوسسمعانأبصرالجليلبحرعنديمشيهووفيما...الله

فاجعلكماورائيهلم:يسوعلهمافقال،صيادينكانالأنهماالبحرفيشباكأ

قليلاهناكمناجعازثموتبعاه.سباكهماتركافللوقت.الناسصياديتصبران

فدعاهما،الثاكيصلحانالسفينةفيوهماأخاهويوحنازبدىبنيعقوبفرأى

.02(-114:)مرقس"وراءهوذهبا1\جراءمعالسفينةفيزبديأباهمافتركاللوقت

والبلداتالقرىفييجولوراحالتبشيريةمهامهفييسوعسرعوللوقت

فأتاهالبحرالىخرج*ثممس!.بهمومنوالمقعدينالمرضىوشفيالمجاورة

مكانعندجالساحلفىبنلاويرأىمجتازهووفيمايعتمهم.فأخذالجمعكل

)مرق!"وتبعهفقاماتبعنيلهفقال(،ضريبةجالىأيععثئارأ،كانالأنهالجباية

سمكصيادياربعة،خمسةالمباسرينالعلاميذعدديغدووبذلك.14(-213:

ابناويوحنايعقوبوالأخوين،واندراوس)=بطرس(سمعانالأخوينهم

حلفي.بنلاوييدعىعشاروالخامس،زبدي

جعلهمالذينالمباشرينالعلاميذبقيةبدعوةأحاطتالتيالظروفعنأما

قدعددهمنجدالثالثالإصحاحفيولكننا،مرقعىعندواضحةفغيررسلايسوع

عشراثنىوأمام،إليهفذهبواأرادهمالذينودعاالجبلإلىصعداثم1عشر:اثنيبلغ

وجعل.الأمراضسفاءعلىسلطانلهمويكونليكرزواوليرسلهممعهليكونوا

بوانرجىاسملهماوجعلاخاهويوحنازبديبنويعقوب،بطرساسملسمعان

بنويعقوب،وتوما،ومتى،وبرثولماوس،وفيلبس،واندراوس،الرعدابنيأي

91(.-ا33:)مرقعىالاسخريوطى"ويهوذا،القانويوسمعان،وتداوس،حلفي

جعلهالذيالفتارحلفيبنلاوياسميذكرلممرق!أنالقائمةهذهفيونلاحظ

البداية.منذيسوعتبعواالذيالتلاميذخامسالأولالاصحاحفي
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اولماا:الأوائلاياربعةالتلاميذدعوةقصةفيمرقىخطىعلىمتىيسير

فيقسكنوأتىالناصرةوترك،الجليلإلىانصرفأسلميوحناأنيسوعسمع

الذيسمعان:الأخوينأبصرالجليلبحرعندماسيايسوعكانصاذ...كفرناحوم

صيادين،كانالأنهماالبحرفىسبلاايلقيان،أخاهوأندراوس،بطرسلهيقال

ثم،وتبعاهالشباكتركافللوقت.الناسصياديفاجعلكماورائيهلملهمافقال

السفينةفيأخاهويوحنازبديبنيعقوب،آخرينأخوينفراىهناكمناجتاز

وأباهماالسفينةتركاقللوقتفدعاهما،شباكهمايصلحانأبيهمازبديمع

مرقسعليهأطلقالذيالخامسالتلميذدعوةعنأما.22(-413:)متىوتبعاه"

راىهناكمنمجتازهووفيما11:أخرىروايةفيهفلمتى،حلفيبنلاوياسم

.9(9:)متى*وتبعهفقام.اتبعني:لهفقال،متىاسمهالجبايةمكانعندجالساإنسانا

حلفيبنلاويلامتىهوعشارأيعملالذيالخاصالتلميذيكونهذاوعلى

بأنالكنسيونالمفسرونيقولالنقطةبهذهيتعلقفيما.مرق!عندالحالهوكما

السهلمنلكانكذلكالأمركانلوولكن.حلفيبنللاويآخراسمهوممتئ

جالسا)نسانارأىهناكمنمجتازهو!وفيما:يقولأنمتىانجيلمؤلفعلى

مئىكان)ذالاسيما"حلفيبنلاويهوالذيمعىاسمهالجبايةمكانعند

الاخروبلقبهباسمهالناسادرىوهو،متىإنجيلمؤلفنفسههوهذاالعشار

واضحأمرضكانفقدالحقيقةوفي.البديلالاسمأواللقبهذامعللهكاناذا

توكيدسبيلعلىحلفيأبيهاسمإليهأضافثملاويالخامسالتلميذدعاعندما

الأولبالاسماكتفىحيثقائمتهأسماءبقيةمعظمعكسعلىوذلك،هويته

كلأنهوالمنطقالىالاقربوالتفسيرالخ...توما.،برثلماوس،فيلبس:ققال

الغموضوان،زميلهتلقاهالذيللخبرمخالفاخبراتلقىقدومرقسمتىمن

لاحقا.سنرىكمابعددهموحتى،يسوعرسلبهويةيحيط

غيرالتلاميذبقيةبدعوةالمحيطةالظروففإنمرقسعندالحالهووكما

نأبعدبأسمائهمقائمةيعطيناالعاسرالاصحاحفيوهو.متىعندايضأواضحة

بهيطردونسلطاناواعطاهمعشرالإثنيتلاميذهدعااثم1عشر:اثنيعددهمبلغ

أولهم:أسماؤهموهذه.وعلهمرضكلمنالناسويث!فونالجسةالأرواح

زبديبنيعقوب.اخوهوأندراوس،)=صخر(بطرسلهيقالالذيسمعان
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ولباوسحلفيبنيعقوبالعشار.ومتىتوها.وبرثلماوسفيلبس.أخوهويوحنا

الإثناهؤلاء.أسلمهالذيالإسخريوطيويهوذاالقانويصمعان.تداوسالملقب

أميموا،برصاطهروا،مرضىاشفواقائلأ:...وأوصاهميسوعأرسلهمعشر

فينحاساولاذهباتقتننوالاأعطوا.مجاناأخذتممجانأ.شياطينأخرجوا،موتى

العامللأنعصا،ولاأحذيةولاثوبينولا،للطريقمزوداولا،مناطقكم

معىف!نالقائمةهذهقراءةمننلاحظوكما15(.-ا:ا)متىه"طعامهيستحق

يعنيوهذاتداوس".الملقبالباوس1قالعندمااسمينالعاشرللعلميذأعطىمد

مرقسمنتلقاهالأولالعلميذ،هذابخصوصمتناقضينخبرينتلقىقدمتىأن

هذا.لباوسدعاهآخرمصدرمنجاءهوالثاني،تداوسقائمتهفيدعاهالذي

فيدعاهقدلوقاأننرىعندمايزدادالعاشربالتلميذيحيطالذيالغموض

.يعقوبابنيهوذاهوثالثباسمفاثمعه

الظهورالعلنيفبعد.الاضطراببعضهنالكالتلاميذلدعوةلوقاروايةفي

وبينبينهجدالمنهنالكجرىوماالناصرةفيالمجمعدخلعندماليسوعالأول

اولمااتلميذا:بعديكنلمالذيبطرسييتإلىيأنيمقدماتدوننجده،اليهود

أخذتهاقدسمعانحماةوكانت)=بطرس(،سمعانبيتدخلالمجمعمنقام

وفيفعركتها،الحمىوانتهررأسهاعندفوف،أجلهامنفسألوهشديدةحمى

يعقلالتاليالاصحاحفي.93(-4:38الوقا"تخدمهموصارتقامتالحال

جنيسارتبحيرةعندووقفيسوعخرجفقدالتلاميذ.دعوةروايةالىالمؤلف

كانتهناكراسيةسفيةقدخل.منهلتسمعالجموعحولهفازدحمت)=طبريا(

ييعدأنل!بطرسمالالكلاممنفرغولما،السفينةمنالجموعيعلموصارلبطرس

حتىكعيرأسمكأفأمسكواللصيد،شبلاهمالنوتيهمحوللقيالعمقالىسفي!ه

هـلساعدوهميأتواأنالأخرىالسفينةفيشركاءهمفدعوا،تتمزقشباكهمصارت

قائلا:يسوعركبتيعندا.خز:المعجزةهذهبطرسرأىفلماالسفيعنين.فملؤوا

علىدهشةمعهالذينوجميعاعترتهاذ.خاطئرجللأنيربياسفينتيمنأخرج

كانااللذبنزبديابناويوحعايعقوبأيضاوكذلك،اخذوهالذيالسمكصيد

تصطادتكونالآنمن،تخفلا:لسمعانيسوعفقال)بطرس(.سمعانشريكي

11(.-ا5:الوفاوتبعوه!شيءكلنركواالبرإلىبالسفبتعبنجاؤواولما.الناس
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والذي،ومرقسمتىروايةعنلوقاروايةتفاصيلاختلافجانبإلى

ماف!نالخبر،صياغةفياستعملهخاصأدبيبأسلوبمنهماكلتفردإلىيعزى

غيابإلىإضافة،السمكتكثيربمعجزةانفرادهاهوالروايةهذهفينظرنايلفت

لمرقسالسابقةالشهادةولولا.الحدثمسرحعنبطرسأخواندراوساسم

وأندراوسبطرسبين1\خؤةصلةبوجودنعرفأنباستطاععناكانلماومتى

الرسل.قائمةفيلاحقااسمهيردالذي

قليلاتتأخرالخاصالتلميذدعوةف!نومتىمرقسعندالحالهووكما

بنلاويمنبدلافقطلاوييدعوهولكنهتسميتهفيمرقسيثبعوهولوقا،عند

فقال،الجبايةبيتفيجالسالاوياسمهعثارافأبصرذلكبعد*وخرج:حلفي

وكان.دارهفيعظيمةمادبةلاويلهوأقام.فتبعهوقامسيءكلفترك،اتبعنيله

وكتبتهمالفريسيونفقال،وغيرهمالعشارينمنكبيرةجماعةمعهمالمأئدةعلى

:يسوعفاجاب؟والخاطئينالعشارينوتشاربونتؤاكلونلماذا:متذمرينلتلاميذه

إلىالأبرارلأدعوجئتما.المرضىبلطبيبإلىبمحتاجينالأصحاءلي!

32(.-5:27الوقا"الخاطئينبلالعوبة

بطلهامشابهةقصةذلكبعدلوقالنايوردعندماأكثرتنعقدالمسألةإنثم

إلىطريقهفيأريحادخلعندماعندهيضيفأنيسوعاختارعشارأيضا

العضارينرؤساءمنرجلف!ذايجعازها.وراحاريحايسوعودخل11:أورسليم

كانلأنهالزحاملكثرةيستطعفلم،يسوعيرىأنطالبأجاءقدزكااسمهغني

رفعالمكانذلكإلىيسوعوصلفلما.ليراهفصعدهاجميزةإلىقأسرعقصيرا.

علىفنزل.بيتكفياليومسأقيملأنيعجلعلىانزلزكايا:لهوقالبصره

رجلبيتدخل:متذمرينكلهمقالواذلكرأوافلمامرورا.واضافهعجل

بنصفالفقراءعلىسأتصدق،سيدي:فقالزكافوقف.عندهليقيمخاطئ

:يسوعلهفقالأشعاف.أربعةعليهأردهسيثاأحدأظلمتقدكنتداذا،اموالي

11فيخلصهالهالكعنليبحثجاءالإنانابنلأن.البيتهذاالخلاصنالاليوم

.(15-ا91:الوقا

منهمواختاريسوعفدعاهم،تكاثرمدالتلاميذعددنجدلاويدعوةبعد
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باليونانية(بطرس)-أيصخراودعاه"سمعان:وهمرسلاسماهمعشراثني

وتوما،،ومتى،وبرتلماوس،وفبلبس،ويوحنا،وشقوب،أخوهوأندراوس

ويهوذا،يعقوببنويهوذابالغيور،الملقبوسمعان،حلفيبنويعقوب

التلميذدعاقدلوقاأنالقائمةهذهفيونلاحظ.(16-614:الوقاالاسخريوطي

كما.يعقوبابنيهوذابالاسممتى()عندولباوس(مرقس)عندتداوسالمدعو

فيجعلهالذيلاوياسمقائمتهمنأسقطعندمامرقسخطىعلىسارأنه

التلاميذ.خامسالسابقالاصحاح

:مقارنسياقفيالثلاثةالإزائيينلدىالرسلأسماءموانمالىالأنولننظر

16-3):6لوتاقانمة4-ملأ:15نىقاثمة91-3:16مرضتانمة

بطرصسمعانبطرصسمعانبطرصسمعان-ا

اندراوساندراوساندراوص-2

يعقوبيعقوبيعقوب-3

يوحنايوحناحنايو-4

؟(الاويمتىمتى؟(حلفيبنالاويمتى-5

فبلشىيخلب!فبلبى-6

برتلماوسبرتلماوصبرتلماوس-7

توماتوماتوما-8

حلفيبنيحقوبحلفيبنيعقوبحلنىبنيعقوب9-

يعقوبابنيهوذاتداوسالملقبلباوستداوص-01

الغيورسمعانالقانويسمعانالقانويسمعان-11

الاسخريوطييهوذاالاسخريوطييهوذاالاصعخريوطييهوذا-12

الخمسةالتلاميذبدعوةالمععلقةبالرواياتومقارنتهاالقواثمهذهتأملمن

وهي:مثكلاتثلاثتواجهناالعلاثةالإزايينلدىالأواثل

عشارايعملالذيالخاصالتلميذدعيالتلاميذ،دعوةروايةفيأ-

متىوبالاسملوقا،عندلأويوبالاسم،مرقسعندحلفيبنلاويبالاسم
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وهذا.الثلاثةالإزائيينلدىمعىفيدعىالرسلأسماءقاثمةفيأما.معىعند

أنهأوالعشار،هذااسمبخصوصمعناقضةأخبارأتلقواقدالانجيليينأنيعني

بنلاوييدعىأحدهما،لدعوتهواستجابايسوعدعاهماعشارينهناككان

نفسه.الوقتفياسمينيحملكانالعشارهذاأنأو،معىيدعىوالعانىحلفي

منهماواحداسمالقواثمأسقطتاثنينعثارينبوجودالقولهإلىأميلولكني

بالضرورةولايعنيرمزيةطبيعةذوالرقمفهذا.12الرقمعلىالحفاظاجلمن

يعكعىلأنهالثقافاتجميعلدىمقدسرقمفهوأولارسولأ؟عراثنيوجود

وفيماعشر،الاثنيالسماويةبالأبراجمرورهاخلالالسنويةالشمسحركة

عددف!نوثانيا؟الأبراجهموتلاميذهالشمسهويسوعف!نبالمسيحيةيتعلق

لارمزيارقماكانوهوبدوره،عشرالاثنى)سراثيلأسباطعدديقابلالتلاميذ

عندماالمقابلةهذهالىنفسهيسوعألمحوقد.الأسباطعددالواقعفييعكس

اثنيعلىأيضأأنتمتجلسون،مجدهكرسيعلىالإنسانابنجلس!متى:مال

.28(:91)متىعشر"الاثنيإسرائيلاسباطتدينونكرسيأعشر

متى،عندولباوس،مرقسعندتداوسبالاسمالعاشرالتلميذهـدعي

تلميذلاتلاميذثلاثةأمامأخرىمرةهناونحنلوقا.عنديعقوبابنويهوذا

الملاميذهؤلاءمنواحداانجيليكلاختاروقدأسماء.ثلاثةيحملواحد

2).الرقمعلىالحفاظأجلمنوذلك،البقيةوأسقط

بسمعانومتىمرضعنددعيالذيعرالحاديبالتلميذيتعلقهـفيما

وتعنياراميةكلمةهيالقانويكلمةف!ن،الغيوربسمعانلوقاوعندالقانوي

متطرفةدينيةجماعةوهي،الدينعلىالغيورينجماعةإلىالمنتميأي،الغيور

هماالاسمينف!نوعليه.اليهوديةفيالرومانيللحكمالمتاعبتسببكانت

واحد.لشخص

الازائيينلدىالرسلقائمةأنهو،المقارنةهذهإليهتقودناماخلاصةإن

ولباوس،،حلفيبنلاويمنكلإضافةبعدرسولا15علىتحتويأنيجب

التلاميذ،لدعوةيوحناروايةفيتتتظرناالعيالمفاجأةولكن.يعقوبابنويهوذا

عدديرفعماوهذا.الازائيينلدىذكرهمايردلمجديدينتلميذينظهورهي

.17ىإلالرسل
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دعوةلروايةمختلفوسيناريومختلفمسرحلدينايوحناإنجيلفي

وأطبريابحيرةفيالسمكيصطادونالأواثلالتلاميذنرىلافهناالعلاميذ.

يعمديوحناكانحيثأريحاتجاها،ردنعبرفينراهموانما،سباكهميصلحون

تلميذينالىالعمادبعدتحولاقدمنهمااثنانوكانالخطايا،لمغفرةبالماء

اسمه،عنالمؤلفيفصجلماخروتلميذبطرسأخوأندراوسوهماليوخا،

"يسوعأحبهالذيالعلميذ11انهالانجيللأحداثاللاحقالسياقمننفهمولكننا

مغفلا.اسمهبقاءمع

:الأولالاصحاحفينقرأ

ماشيأيسوعإلىفنظر،تلاميذهمنواثنانواقفأيوحناكانأيضاالغدوفي11

يسوعفالتفت.يسوعفبعايتكلمالتلميذانفسمعه.الثهحملذاهو:فقال

أين،معلمياتفسيعرهالذي،راليفقالا:؟تطلبانمالهما:فقاليتبعانونظرهما

.اليومذلكعندهومكثايقيمكانأينونظرافأتياوانظرا.تعالالهمافقال؟تقيم

سمعانأخواندراوسكانالظهر(.بعد)=الرابعةالعاسرةنحوالساعةوكانت

فقالسمعانأخاهوجدهذاوتبعاه.يوحناسمعااللذينالاثنينمنواحدابطرس

يسوعاليهقنظر،يسوعإلىبهفجاء.المسيحتفسيرهالذيمسئا،وجدناقد:له

.بطرستفسيرهالذيصفاتدعىانتيونا،بنسمعانأنت:وقال

اتبعني.لهفقالفيليبسفوجد،الجليلإلىيخرجأنيسوعأرادالغدافي

وقالنثنائيلوجدفيليبس.وبطرسأندراوسمدينةصيدابيتمنفيليبسوكان

الذييوسفابنيسوعوالأنبياء:الناموسفيموسىعنهكتبالذيوجدنا:له

لهفقال؟صالحشيءيكونأنيمكنالناصرةأمن:نثنائيللهققال.الناصرةمن

لا)سرائيليذاهو:عنهفقالإليهمقبلانثنائيليسوعورأىوانظر.تعال:ف!يليبس

دعاكأنقبل:لهوفاليسوعأجاب؟تعرفنيأينمن:نثنائيللهفقال.فيهغش

الله،ابنانتمعلميا:لهوقاللثنائيلأجاب.رأيتكالتينةتحتوانتفيليبس

.94(-35:ا)يوحنا)سرائيل"ملكأنت

هويسوعدعاهمالذينالأوائلالتلاميذعددأنالنصهذاقراءةمننلاحظ

الأسماء.اختلافمعولكن،الثلائةالازائيينلدىالحالهوكماتلاميذ،خمسة
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الإزائيين:عندفهم

(.حلفيبنلاوي)أومتى-يوحنا-يعقوب-أندراوس-بطرس

يوحنا:عندوهم

نعناثيل.-فيليبس-المجهولالتلميذ-أندراوس-بطرس

منالركمعلى،الرسلبأسماءكاملةمائمهذلكبعديوحنالنايوردلم

منهمذكرولكنه.24(02:)يوحنافقط!احدموضعفيعشرالاثنيإلى)شارته

توما:منكلاأولا،المدعوينالأربعةأولئكالىإضافةمخعلفةسياقاتفي

عنلهتمييزاالاسخريوطيغيريهوذادعاهالذييعقوبابنويهوذا

يعقوب)أيزبديابنيذكركما.الاسخريوطييهوذاثم،الإسخريوطي

الكاملةالقائمةأنأياسميهما.عنالافصاحدونفقطواحدةمرةويوحنا(

هم:فقطرسلعشرةعلىتحعوي

يهوذا،الإسخريوطيكيريهوذا،توما،فيليبس،أندراوس،بطرس

نثنائيل.،المجهولالتلميذ،زبديابنا،الاسخريوطى

الأربعة،الأناجبلفيذكرهمالواردالرسلقائمةف!نتقدمماعلىبناء

تغييربعد،مايليوفق12منبدلارسولا17علىرأينافيتحتويأنيجب

جاءالذيدغوتهترتيبوفقوذلك،الخامسالملميذليغدومتىاسمموضع

الأوائل:الأربعةبعد

بنلاوي-)6متى-5يوحنا-4يعقوب-3هـأندر)وسبطرسا-

تداوس-11حلفيبنيعقوب-01نوما-9برتلماوس-8فيليبس-7(حلفي

يهوذا-15الغيورسمعان-14(يعقوببنيهوذا-13لباوس-)12

.المجهولالتلميذ-17نثناليل-16الاسخريوطي

هوعشر"الاثنا10تعبيرأنهوالرسلبخصوصقولهيمكنماخلاصةإن

الذينوهميسوعتلاميذمنالضيقةالداخليةالحلقةعلىللدلالةعامتعبير

ولكنهم،ثابتاولامعروفأيكنلمهؤلاءعددأنويبدوللتشير.أمامهارسلهم

يقولعندماتعقيدأالأمرويزدادالتحديد.وجهعلىعشراثنييكونوالمبالتأكيد

ذلكوبعد11:والقرىالمدنفيللتبشيراخرينسبعينأرسليسوعبأنلوقالنا
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موضعاومدينةكلالىيتقدمونهاثنيناثنينارسلهمثماخرينسبعينالرباقام

بينكالحملانأرسلكمآنذاهااذهبوا.:...لهيموقال،إليهيذهبانمزمعاكان

بيتواياحد.علىتسلمواولا،فعلمينولامزوداولاصرةتحملوالا،الذثاب

يحلفسلامكمسلامابنفيهكانف!ن،البيتهذاعلىالسلامققولوااليهدخلتم

ساحاتهاالىفاخرجوايقبلوكمولمدخلعممدينةوأية...اليكمعادصالابه

اعلمواولكملكم.ننفضهمدبتكممنبافدامناعلقالذيالغبارحتىوفولوا:

يعطيهاالذيالتعليماتوهذه.10-ا01:الوقا"اقتربقداللهملكوتبأن

لوقاأنعلىيدلالذيالأمرعشر،للاثنيسابقاأعطاهاقدكانللسبع!ينيسوع

ارسولا!82الىارتفعقدعندهالعددوأنأيضارسلاالسبعينهؤلاءاعتبر

*0قئ
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الرسلأاختفىأين

الرسلاعمالوفيالأربعةالأناجيلفيتمتعالذيبطرسعدافيما

بالكومبارسأسبهباهتةكشخصياتيبدونالتلاميذبقيةف!ن،واضحةبشخصية

ولاالرسلقائمةفياسمهورودبعديخعفيمنهموالعديد،فخمةمسرحيةفي

الإنجيل،أحداثعبرهؤلاءاثاربتتبعقمتوقدأثر.علىلهنعثرنكاد

النتيجة:صاليكم،الأحداثهذهفيمنهمكللعبهالذيالدورورصدت

وهولوحنا.لدىمراتولست،الازائببنلدىمره25اسمهورد:بطرس-ا

.33(-831:)مرقسيسوعمعمباسرةحواراتفيالدخولعلىيجرؤكانالذيالوحيد

عليهاستقومالتيالصخرةبأنهووصفهالمراتإحدىفييسوععليهأثنىوقد

.6:18_02()متىالكنيسة

يظهرلا،الرسلوقائمةالتلاميذدعوةروايةعدافيما:أندراوس2-

يردالأولىالمرةفيعابر.وبشكلمرتينإلاالثلاثةالازائيينلدىأندراوس

المجمعمنخرجواولما11:نفسهالبيتفيمعهوشكنبطرسأخاباعتبارهاسمه

حماةوكانت،ويوحنايعقوبمعواندراوسسمعانبيتالىللوقتجاؤوا

،15-8:14هتىمعقارن31.-1:92)مرقسالخ"..محمومةمضطجعةسمعان

عددمعيسوعإلىبالسؤالتوجهعندماالثانيةالمرةوفي93(.-438:ولوقا

هيوما(الهيكلخراب)أيهذايكونمتىلنااقل:لهوقالواالتلاميذمناخر

91(.-218:ولوقا14-244:متىمعقارن4.-13:3)مرمس"العلامة

فيالأولى؟عابروبشكلأيضأمرتينأندراوسيظهريوحناانجيلوفي

لهافقال.وسمكتينأرغفةخمسةمنسخصالافخمسةإطعاممعجزةقصة

أركفةخمسةمعهغلامهناةبطرسسمعانأخوأندراوسوهوتلاميذهمنواحد

فيليبسالىيونانيونيهودأتىعندماوالثانية.8(6:)يوحناوسمكتان"شعير

أندراوصذهبثملأندراوسوقالفيليبس+فأتىبيسوعيجمعهمأنوسالوه

.23(-12:02)يوحنا*يسوعوأخبراوفيليبس
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ويوحنا:يعقوب-4و3

وذلك،معاالانجيليةالروايةفيالرسولانهذانيظهرالأحيانمعظمفي

ليعقوبالكنسيونالباحعونأعطىوقد.زبديابنياسمتحتاوباسميهماإما

دعيالذيحلفيبنيعقوبالعاسعالرسولعنلتميمزهالكبير+11لقبزبديابن

فيهاظهرالعيالمواضعهيوهذه04(.:15مرقس)راجعالصغيربيعقوبأحيانا

:والدعوةالقائمةعدافيما،الازائيينلدىالتلميذانهذان

ياثيربيتيسوعدخلعندما،المجمعرئيسيائيرابنةاحياءقصةفي-

،56-804:الوقا"يعقوبأخاولوحناوشقوببطرسالايصحبهأحدايدعو"لم

.2(6-918:مىمعقارن.34-5:21ومرقس

باسمكالشياطينيطردرجلارأينا،معلما"يا:ليسوعيوحناقالعندما-

.05(-994:الوقا"تمنعوهلا:يسوعفقالمعنا،يتبعكلالأنهفمنعناه

ويوحناويعقوبببطرسيسوعمضىأيامستةوبعد11:العجليمشهدفي-

..البياضناصعةثيابهفعلألأتمنهمبمراىوتجلى،عالجبلعلىبهمفانفرد

.28-36(9:ولوقاا-17،8:متىمعقارن.2-97:)مرقسالخ"

يجلسان"امنحنا:لهفقالازبديابناويوحنايعقوبإليهدناعندما-

معقارن37.-0135:)مرقس"مجدكفيسمالكعنوالآخريمينكعنأحدنا

.23(-0202:متى

ويعقوببطرسبهانفردعندماالزيتونجبلعلىجالسهوبينما-

!)مرمبه("تنبأالذيالهيكلدمار)أيهذا؟يكون"متى:وسألوهوأندراوسويوحنا

.14(-244:متى4،-133:

قال،أرضهمفييمرواأنوتلاميذهليسوعالسامريونيسمحلمعندما-

النبيفعلكمافتفنيهمالسماءمننارتنزلأنتقولأن*أتريدولوحنا:يعقوبله

11ليخفصبلالناسأنفسلمهلكياتلمالانسان+ابن:فأجابهمأيضا؟01للليا

.54(:9الوقا

لنأكل!الفصحلناوأعدا+اذهبامائلأ:ويوحنابطرسأرصلعندما-

.8(22:الوما
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الزيتونجبلعلىجتسمانيبستانفييسوعمعويوحنايعقوبوكان-

يحششعروجعل11العلاميذ:عنبعيدابهممضىعندمايسوععلىالقبضليلةفي

أبعدثمواسهروا.هناامكثواالموتحعىحزينةنفسي:لهموقالوكابة.حزنا

38،-!ؤ26:متىمعقارن35.-14:32)مرقس.011يصلىالأرضعلىووقعقليلا

(.45-2245:ولوقا

وكانطبريا.بحيرةعلىقيامتهبعدللتلاميذنفسهيسوعأظهرهذاعندما-

قانامنالذيونثنائيل،العوأملهيقالالذيوتوما،بطرسسمعانأمامذلك

3(.-21:1)يوحنابعضهمامعتلاميذهمنآخرينواثنين،زبديوابني،الجليل

فياسمهووروددعوتهروايةبعد(:حلفيبنلاوي+الاويمتى5-

الأمروكذلك،الإنجيلأحداثبقيةفيالإزائيينالظهورلدىإلىلايعودالقانمة

الغرابةغايةفيأمروهذا.دعوتهعنروايةأصلايوردلمالذييوحنالدى

بقيةمعساهمقديكونلأنه،متىانجيلمؤلفهوالعثارهذاكاناذالاسيما

.أخبارهعلىالتعتيمفيالانجيليين

عندالظهورالىيعودلا،الرسلقاثمةفيذكرهعدافيما:فيليبس-6

الخبزتكثيرمعجزةقصةفيالأولى؟مراتثلاثفيظهريوحناعندأماالإزاثيين.

نشترياينمنلفيليبس:فقالكبيرا،جمعأفرأىعينيهيسوعافرفع:والسمك

:6)يوحناكفى"لماديناربمئعتيخبزااشترينالو:فيليبسقأجابه؟لنطعمهمخبزا

فيليبسإلىفعمدواا:يسوعقاصدينيونانيونيهودجاءعندماوالعانية.7(-4

11اندراوسفاخبرفيليبسفذهب.يسوعنرىأننريد،سيدي:ملتمسينفقالوا

فقالوكفانا.الأبأرناسيدايا1:ليسوعقالعندماوالئالثة.23(-12:02)يوحنا

رأىفقدرافيالذي؟فيليبسياتعرفنيولممدتههذهزمانامعكمأنا:يسوعله

.9(-14:8)يوحناالأب!

الأنجيل.أحداثعنالرسولهذايختفيالرسلقائمةبعد:برتلماوس-7

عندأماالإزائية.الأناجيلفيالظهورالىيعودلاالرسلقائمةبعدتوما:-8

:مراتأربعفيظهريوحنا
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التوأملهيقالالذيتومااقالماتقدلعازرانلتلاميذهيسوعقالعندما-

.16(-1114.)يوحنامعه"نموتلكيأيضانحنلنذهب:رفقائهمنللتلاميذ

11الطريقوتعلمونأذهبأناحيثاتعلمون1للعلاميذ:يسوعقالعندما-

لهمالا؟االطريقنعرففكيفتذهبأيننعلملسناسيد،+ياتوما:لهمال

)يوحنابي"الاالآبالىياتيأحدلي!عى.والحياةوالحقالطريقهو+انا4س!وع4

وأراهم،بيتفيمجتمعونوهمقيامتهبعدللعلاميذيسوعظهر6عندما-

هاتلتوماقالثم.جنبهفيبهاطعنوهالعيالحربةوأثريديهفيالمساميرأثر

مؤمنغيرتكنولا،جنبيفيوضعهايدكوهاتيدفيوأبصرهناإلىاصبعك

.27(-0226:)يوحنامؤمنا+بل

توماكانطبريابحيرةعندلتلامذتهالأخيرةللمرةيسوعظهرعندما-

2(.-211:)يوحنابينهمأيضا

الانجيل.احداثبقيةفيلايظهرالرسلقائمةبعد:حلفيبنيعقوب-9

عندواحدةمرةاسمهوردالذيالصغيريعقوبهويكونأنفياحتمالوهناك

يعقوبأمومريم،المجدليةمرلم:بينهنبعيد،منينظرننساء11!كانت:مرقص

.04(:15)مرقس"وسالومة،الصجر

هذهمنأييظهرلا(:يعقوبابنيهوذا+لباوس)+تداوس-01

احت!مالوهناك.الإزاثيينقوائمفيورودهابعدالأربعةالانجيليينلدىالأسماء

غيريهوذااسمتحتيوحناذكرهمنهويعقوبابنيهوذايكونأنفي

انكحتىحدثماذاسيد،يا:الاسخريوطيلي!يهوذاله+قال:الإسخريوطي

.23(-1422:)يوحناالخ"...يسوعأجاب؟للعالموليسلنانفسكتظهرأنمزمع

أحداثبقيةفيالقاثمةبعديظهرلا:الغيوراوالقانويسمعان-11

الإنجيل.

لحلهفىالاالمانمهبعدالازائبعنعندلالظهر:الاسخرلوطىبهوذا-12

يسوعكانحيثالىالهيمبجندجاءعندمايسوععلىوالقبضالأخيرالعثماء
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قبلاخرىهرةفيظهريوحناعندأما.الزيتونجبلعلىجتسمانيبستانفيوتلاميذه

يهوذا:فقال.يسوعمدميعلىوسكبتهاثمينعطربزجاجةأمراةجاءتعندما،ذلك

.6(-12:1)يوحنااللفقراء؟اويعطىديناربثلاثمئةالطيبهذايغلمالماذا1

.الأحداثمنذلكتلىفيماولاالازائيينقوائمفييظهرلا:نثنائيل-13

التلاميذ.دعوةروايةبعدفقطواحدةمرةفيظهريوحناعندأما

عندأما.كاملبشكلالتلميذهذاالإزاثيونتجاهل:المجهولالتلميذ-14

الأخبارفيهنانفصللنونحنالتلاميذ.دعوةروايةبعدمرات7فيظهريوحنا

يوحنا.إنجيلمشكلةعننتحدثعندمابالتفصيلاليهشعودلأننا،ذكرتهالتي

عدديبينجدولفيالرسللأحوالالعرضهذانختصرسوفوالآن

وروايةالقاثمةقيالأولالظهوربعدالأربعةالأناجيلفيمنهمكلظهورات

العلاميذ:دعوة

لاسما

بطرص

صوارأند

هـبوحنايعقوب-4

حلفي(بن+لاوي)هـلاويمتى

فييى

صjبرتلما

نوما

حلفيبنيعقوب

يعقوب)بنيهوذا/باوص/نداوص-

النيورصمعان-

الاسخريوطييهوذا-

الظهورمراتعدد

يوحنا)نجيلفيالازائةالأناجيلفي

256

كائب

غائب

غانب

غانب

كانب

كائ!

غانب

981

(زكدي)ابناأ

كانب

غانب

غانب

غانب

غائا
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فقط:يوحناعندمذكورونتلاميذ

غاثبنثنافي-13

غائبالمجهولالتلميذ-14

رسولأعشراثنيأصلمنسبعةأننلاحظالجدولهذادراسةمن

فيظهورهمبعدالانجيلأحداثبقيةعنغابواقدالازائيةالقائمةتضمنعهم

والأخوينبطرسذكرفيهاوردالتيالمراتعددلناأوحىوربما.القائمة

لعبواوبأنهميسوعالىالأقربكانوابانهم،الازائيةالأناجيلفيويوحنايعفوب

اسمورد)حيثيوحناإنجيلفيدورهمتقلصانهالا،الأحداثفيمميزادورا

ويوحنايعقوبالأخوانوغاب،الإزائيينعند25مقابلفيمرات6بطرس

الىالاشارةدونزبديابناانهماعلىواحدةمرةاسمهماوردحيث،تقريبا

لمف!نهبيهوذايتعلقوفيما.المبدئيةالفكرةهذهيعايرأنسأنهمناسميهما(،

عندماالفصحععهإلاالإزائ!نلدىالإنجيلأحداثمنحدثايفييظهر

.يسوععلىللقبضالهيكلبجندوجاءخرجثم،البقيةمعالأخيرالعشاءتناول

بوحنا.عندومثلهاالأزانببنعندعابربشكلمرنبنذكرهوردففدأندراوسأما

الأناجيلمؤلفيأنوهي،الأهميةكايةفيحقيقةالىيوصلناهذاكل

نلاميذعنوغامضةشحيحةأخبارالاتصلهملمالجديدالعهدأسفاروبقية

،يسوعأخبارفيلهؤلاءدورأيجدواأنعليهموكان،الحقيقيةوأسمائهميسوع

أصلا.د!رفيهالهميكنلممناسباتفيوحشرهم

السفروهو،الرسلأعمالسفرالىنننقلعندماالتلاميذاخعفاءلغزوبعفاقم

ترسيخوفيالعبشيرفيونشاطاتهم،يسوعغياببعدالرسللأخبارالمخصص

ويننخبونبسوعأنباعبجنمعالسفرمنالأولالاصحاحففيالناشنة.الكنبسةدعانم

رجلعلىخبارهمعشرولفعالاثنيببنالإسخربوطيبهوذامكانباخذرسولا

كاتبلناويوردمئى(.للاسمأخرىصيغة)وهومتياساسمهانسوىلانعرف

وهم:الأسماء،موامعتعديلبعدلوقاقاثمةتقابلالرسلباسماءقائمةالسفر

ومتى،وبرتلماوس،وتوماوفيليبس،وأندراوسوسقوب،ويوحنابطرس

ومتياس.)تداوص؟(يحقوببنولهوذا،الغيوروسمعانحلفيبنوشموب

091http://kotob.has.it



هذهفيأسمائهمذكربعدفورايختفونالرسلهؤلاءمنئمانيةولكن

ابنيهوذا،حلفيبنيعقوب،توها،برتلماوس،متى،أندراوس:وهمالقائمة

عشرالاثنيمنيبقىلاوبذلك.متياس،الغيورسمعان)تداوس(،يعقوب

الملكحكمأنوبعد.وفيلبس(زبدي)ابنيويوحناهـلعقوب،بطرسسوى

الرسلمنيبقىلا،3(-121:)اعمالبالموتزبديابنيعقوبعلىهيرود

ومد.وفيليضعىزبديابنويوحنابطرسسوىالاعمالسفرأحداثمسرحعلى

فلسطينداخلالعبشيروفيللكنيسةالعنظيميةالأعمالفيبارزادوراهؤلاءلعب

إلىالربباخيالملقبالآخريعقوبانضموكيفمتىندريولاوخارجها.

كنيسةأعمدةبينيعدهغلاطيةأهاليإلىالرسالةفيبولسولكنهؤلاء،

وصفا،الرباخويعقوب:أنهمعلىالأعمدةهؤلاءأسماءويعدد،أورشليم

91(.:اغلاطيةمعقارن2.9:)كلاطيةويوحنا(،)=بطرس

الرسلاعمالسفرفييظهر،يسوعرسلمنالأعظمالقسماختفاءومع

وخارجها.أورسليمكنيسةداخلالأهمالدورلعبوا،يسوعيروالمجددتلاميذ

باع،الوعظابنأيبرنابا،الرسوليولقبهيوسفاسمهقبرصيرجلهؤلاءمن

بول!ىزاروعندما37(.-436:)أعمالالرسلاقدامعندفألقاهبثمنهوأتىحقله

ولكن،اهعداءهمصدقينغيرالرسلتفاداهالمسيحيةإلىاهتدالهبعدأورشليم

ذلكوبعد92(.-926:)أعمالعنهودافعالتلاميذإلىوقدمهبهرحببرنابا

فيطرسوسإلىتوجهأنطاكيةومنفيها،التبشيرأجلمنأفطاكيةإلىأوفد

)أعمالأنطاكيةفيسنةمدةمعاوعملاالاثنانعادثمببولعىواجتمعكيليكيا

.قبرصالىالاثنانتوجهأنطاكيةومن.26(-11:22

بكرازتهاليهوداستفزالذي)استيفانوس(اسطفانوسالجددالتلاميذومن

سيئانفمهعندفاعهيجدلموعندماالسنهورين.محكمةإلىبهفجيء،بيسوع

القلوبغلفوياالقلوبغلاظايا1قائلا:اليهودمنقضاتهوجهفيصوتهرفع

نبىأي".أننمكذلكآباؤكمكانوكما،القدسالروحتقاومونزلتمما،والآذان

الذي(المسيح)يسوعالباربمجيءانبأواالذينقتلوافقد؟اباؤكميضطهدهلم

11تحفظوهاولمالملائكةيدمنالشريعةأخذتمانتم.وقتلتموهانفاأسلمتموه

.الموتحتىورجموهالمدينةخارجفاخرجوه.53(-5أ:7)أعمال
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أوفدالذي،مرضيوحناالكاملواسمهمرق!،الجددالتلاميذومن

سافرهناكومن.25(-12:24)أعمالوبرناباببولسالتحقحيث)نطاكيةالى

التبث!يريةرحلاتهمنعددفيبولىرافقذلكوبعد،قبرصالىبرنابامع

ببولسالتحقااللذانوسيلاتيموثاوصومنهم.24(:وفيلمون401:)كولوسي

فكانأبوهأمايهوديةتيموثاوسامكانتوقد13(.-1714:)أعمالأثي!نافي

المعروفهرسالمهوجهصال!ه،كابنلبناهالذيبولسلدعلىامنومدلونسا.

كاتبيعفرغ،الأعمالسفرفي16الأصحاحمن!وبد.تيموثاوسالىبالرسالة

.وحدهبولساخبارالىالسفر

حلوكيفأيسوعرسلاختفىاينمجددا:نطرحهالذيوالسؤال

يسوعيروالمرسل،الرسل،خبارأصلاالمخصصا،عمالسفرفيمحلهم

اليونانيين؟اليهودمنبعضهموكان

!ى!ول
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يطباعهيسو!شخصية

شعرهولونقامتهوطولوهيثتهيسوعشكلعنسئانعرفلاإنناصحيح

لنا،ليصفهيسوعيرلمأحدأأنإلىيرجعلاذلكفيوالسبب.وعينيهوبشرته

التغيراتإلىصانما،تاريخيةكشخصيةيسوعوجودينفيمنيقولماعلى

المعلم،هذاتقديسنحوحثيثبشكلتسيركانتالتيالمكرةاللاهوتية

المعلمينمنلكثيرقبلمنحصلماوهذا.الثريجانبهعنالأنظاروصرف

منتأتيحكمةعليهاوفضلواالإنساذحكمةيقبلوالمالبشرلان،الروحيين

فمهفيووضعواالقداسةرداءالبسوهأنبعدإلالحكيمينصتواولم،الغيبعالم

الآلهة.كلام

عنالمعالمواضحةصورةلنايرسمالأناجيلفيماكلف!ن،ذلكومع

منخمسةأولاد،سبعةتضممتواضعةجليليةأسرةفينشأفقد.الإنسانيسوع

نأالنجارةمهنةفييعملالذيمعيلهاعلىوكان.الإناثمنواثمحين،الذكور

أسبغماوهذا،يسوعالبكرابنهذلكفييساعده،أفواهتسعةإعالةأجلمنيكدح

قديسوعأنوييدو3(.:)6مرضإنجيلبهوصفهالذيالنجارلقبيسوععلى

فيذكرعلىلهنفرلاالذي،يوسفابيهوفاةبعدالأسرةإعالةعبءحمل

بمناسبةأورسليمإلىالمقدسةالعائلةرحلةعنلوقارواهاالتيالقصةبعدالأناجيل

.05(-241:الوقاعشرالثانيةسنفييسوعكانعندماالفصح

مستمتعأالحياةعلىمقبلايسوعكانفقدآخرطبيعيإنسانوكأي

وفي.البهيجةالأعراسحفلاتفيوشاركوالخمرالطعاميحببلذائذها،

بهجاءماكلالمدعوونشربأنوبعد،تلاميذهمعإليهدعيالذيهاناعرس

إلىالماءمنأجرانستةبتحويليسوعقام،المزيدوأرادواسرابمنالعري!

حيث،مأدبةالىدعوةرفضأنهعنهيعرفولم15(.-أ2:أيوحناسائغةخمر

أحددعاهالمراتاحدىوفي.الشعبشرائحستىمعليأكليتكئكان

معالدعوةفلبىالرومانيةالسلطةمعالمتعاونينالضراثبجباةمنالعشارين
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منالكتبةرأىافلما1:والخاطئينالعشارينمنكثيرمعهموجلس،تلاميذه

العشارينيؤاكللما:لتلاميذهقالواوالعشارينالخاطئينيؤاكلأنهالفريشين

بلطبيبإلىبحاجةالأصحاءليس:لهمفقالكلامهميسوعفسمع3والخاطئين

.17(-213:)مر!سالخاطئمن"بلالأبرارلأدعوجث!ما.المرضى

نفسهدعالقدبلالعشارينأحددعوةيسوعينتظرلمأخرىمناسبةوفي

زكا،اسمهالعشارينرؤساءمنرجلف!ذاأريحا.واجتازدخلاثم1:عندهل!مامة

قصيرا.كانلأنهالزحاملكثرةيستطعفلميسوعيرىأنيطلبفجاءغنيا.وكان

وصلفلمابها.يمرأنليسوعبدلاوكان،ليراهفصعدهاجميزةالىفأسرع

.اليومعندكسأقيملأنيعجلعلىانزلزكايا:لهوقالفرآهفوقالىنظريسوع

الومسرورا"وأضافهعجلعلىفنزل

فيودخل11:الفريسيينمنخصومهمنحتىالطعامدعواتيقبلوكان

د!اذا.يراقبونهوكانوا،الطعامليتناولالفريسيينرؤساءاحدبيتالسبتيوم

أيحل:والفريسيينالس!ريعةلعلماءيسوعفقال.قدامهبالاستسقاءمصابإنسان

قالثم،وصرفهوشفاهبيدهفأخذ.السكوتفلزموا3لاأمالسبتيومفيالشفاء

فلم3السبتيومفيحالاينثلهولابئرفيثورهأوحمارهيقعمنكممن:لهم

لدعوةيسوعقبولعنأخرىأخبارولدينا.6(-ا:14الوقا2اجوابايجدوا

الفريسيبيتفدخل،عندهالطعامالىالفريسنأحدودعاه11:اخرينفريسيين

الفريسينأحددعاهيتكلمهووبينما11وأيضا:93(.7:الوما"المائدةالىوجلس

فترةوخلال.37(11:الوقا+الطعامإلىوجلسبيتهإلىفدخل،عندهالغداءإلى

اجلمنالزيتونجبلعلىعنيابيتضاحيةإلىيصعدكانأورشليمفيوجوده

إلىيسوعأتىأيامبستةالفصحقبلاثم1:الطعاموتناوللعازربيتفيالمبيت

عشاء.هناكلهفصنعوا،الأمواتبينمنأقامهالذيلعازركانحيثعنيابيت

2(.-ا2:1)يوحنامعه..!المعكئينأحدفكانلعازرأماتخدممرتاوكانت

بيوحناويقارنونه،والشرابللطعامميلهعليهيأخذونخصومهوكان

4(.3:)متىبريا"وعسلاجراداوطعامهالابلوبرمنلباسهكانالذي11المعمدان

مسأبهانفقالوايثربولايأكللاالمعمدانيوحنااجاء1قائلأ:يسوعفاشتكى
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!ولرجلذاهوفقالواويشربياكل)=يسوع(الانسانابنجاء،الشيطانمن

.91(:)ا)متى"والخطاةللعشارينمحب،خمروشريب

تبينهماعلى،العطرةوالروائحالطيبمعالدنيامنيسوعالىوحببكما

وسكبتعنيابيتفيالماثدةعلىيجلسكانحيثإلىدخلتالتىالمرأةقصة

البادرةهنهيسوعفقبل،الثمنغاليةالخالصالناردينطيبمنحقةرأسهعلى

المرأةكلفتعمافكرةناخذولكي.اللومإليهاوجهمنوعنفخاطرطيبعن

تتسعمنهالحقةوكانتالعطورأغلىكانالناردينعطربأننقول،هذهبادرتها

يرلمذلكومعدينار.003النصوفقثمنهابلغالطيبمنكرام003مقدارهلما

حيثما:لكمأقول"الحق:المرأةسأنمنمعلياوقال،فعلتفيماضيرايسوع

11لهاتذكاراهذهفعلعهبماأيضايخبرالعالمكلفيالأنجيلبهذايمرز

9(.-14:3)مرقس

يرتديهايسوعكانالتيالثيابلنايصفلمأحدأأنمنالرغموعلى

علىالإبلوبرمنبالتاكيديكنلملباسهأنالا،منهصنعتالذيوالقماش

عدةمنيتألفوكان،الثمنالغاليالفاخرالنوعمنبل،المعمدانيوحناطريقة

عمليهعلىالقائمينالجنودأغرىماوهذا.واحدةبسيطةقطعةمنلاقطع

يأخذهماعلىللاختلافمنعاعليهاالقرعةواجروا،بينهمفيماباقتسامهاالصلب

)مرمسواحد"كلياخذماذاعليهامقترعينثيابهاقتسمواصلبوه"ولما:واحدكل

لكلأقساماربعةوجعلوهاثيابهأخذوا،يسوعصلبوالماالجنودإن!ثم.24(15:

النادرقميصهعلىتنازعواذلكبعدولكنهم.23(:91)يوحنا"نصيبجندي

اسفله.إلىاعلاهمنكلهمنسوجامخيطغيرقماشمنمصنوعأكانالذي

فكانالثر،فيالمعهودةالانسانيةبالعواطفتضطرميسوعنفسوكانت

وأصحابللمرضىالعونيدمدإلىيدفعانهاللذينوالحنوالشفقةيظهر

قادرفأنتسئتإن:لهوقالوجثاأبرصإليهاوجاءا:والممسوسينالعاهات

قزالفابرأ.شئتقد:لهوقالفلمسهيدهومديسوععليهفحنتبرئني.انعلى

ئصرفبعصرفيكنولم.41(-04:ا)مرقى"وبرئساعتهمنالمرضعنه

حدأحيانابهيبئكانالتأئرانبل،الأتراحاوالأقراحتهزهلارواقيفيلسوف
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أخت)ايراهاافلما1لعازر:صديقهقبرأماموقفعندماحصلكماالبكاء،

:وقالواضطربنفسهارتعشتراققوها،الذيناليهودمعهاويبكيتبكيلعازر(

36(.-11:33)يوحنا"يسوعفبكىوانظر.سيديياتعال:فقالوا؟وضعتموهأين

يفهملمفعندماالصبر.ونفادبالنزقأحياناأفعالهوردودسلوكهوتميز

انفضاضبعدلهميفسرهأنوسالوهوالنجسالطاهرعنالمعروفمثلهتلاميذه

مناسبةوفي16(.-15:13)متى"تفهمونلاأنتمالآنأحتى11:لهمقال:الجمع

؟!الأمثالمنغيرهتفهموناذافكيف؟المثلهذاتفهمونأما11:لهمقالمماثلة

أولادأاليهوقدموا11:والغيظالحنقإظهارهعلىأمثلةوهناك(.430:)مرقى

اغتاظيسوعذلكرأىفلما.قدموهمالذينفانتهرواالملاميذوأما،يلمسهملكي

وأيضأ:14(.-15:13)مرقس"تمنعوهمولاإلييأتونالأولاددعوا:لهموقال

يشفيههليراقبونهفصاروا،يابسةيدهرجلهناكوكانالمجمعإلىدخلاثم1

أمالخيرفعلالسبتيومفييحلهل:لهمفقال...عليهيشتكوالكيالسبتفي

فعادتفمدهايدك.مد:للرجلوقالبغضبإليهمحولهونظرالر؟فعل

قصةفيصبرهونفاديسوعنزقويظهر.6(-3:1)مرقسكالأخرى"صحيحة

تينسجرةفنظرجاع.المدينةالىراجعاكانإذالصبحوفي11العجفاء:للتينةلعنه

بعد.ثمرمنكيكنلالها:فقالفقظ.ورقأالايجدفلماليهاوجاءالطريقعلى

91(.-2118:)متى"الحالفيالتينةفيبست

احعدمولطالما.عارمغضبثوراتالىاحيانايمحولكانالنزقهذا

الغداءإلىالفريسسنأحددعاهفعندمااليهود.مثقفيمنمحاوريهعلىغضبأ

قبليديهيغسللم،نهمنهالفريسي!نعجب.الطعامإلىوجلسبيتهدخل11:عنده

والصحفةالكوبظاهرتطهرون)نكم،الفريسيونأيهاألا:يسوعلهققالالغداء.

الباطنصنعقدالظاهرصنعالذيأليسالجهالوفسقا.أيهانهباممعلئوباطنكم

علماءياأيضالكمالويللكم...طاهراسيءكليكنلديكمبمافتصدقواأيضا.

ب!حدىالأحمالهذهتمسونلاوأنتمثقيلةأحمالاالناستحملونالثريعة.

فأنتم.قتلوهمالذبنهموآباؤكمالأنبياءقبورتبنون،لكمالويل.أصابعكم

مناسبةوفي.48(-11:37الوقا"توافقونأبائكمأعمالعلىوأنتمالشهود
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بابتقفلون.المراءونوالفريسيونالكتبةأيهالكمالويل11:لهميقولأخرى

يريدونالذينتدعونولاتدخلونأنتمفلا،الناسوجوهفيالسماواتملكوت

)الىواحددخيلالتكسبواوالبرالبحرتجوبون،لكمالويل.يدخلونالدخول

تسعحقون"أنتمماضعفجهنميستحقجعلتموههودتموهف!ذا(،اليهوديالدين

.23(-أ233:)متى

له:وقالفجثارجلمنهودنا11:غضبهنوباتمنأنفسهمتلاميذهينجولم

جئتوقدشديدا.ويتألمصرع(نوبات)تأتيهيصرعف!نهابنيعلىاسفق،سيدي

المؤمنغيرالجيلأيها:يسوعفأجابيثصفوه.أنيستطيعوافلمتلاميذكإلىبه

تلاميذإلىهنا)والخطاباحتملكم؟متىإلى،معكمكونمتىإلىالملعوي

ثم.ساعتهمنفشفيالشيطانمنهفخرجيسوعفانتهرهههنا.الىقدموه(.يسوع

فقال3نخرجهأننحننقدرلملماذاوقالوا:انفرادعلىيسوعالىالنلاميذتقدم

السمةإلىصعدواالمراتإحدىوفي02(.-17:14)متىلىلمانكم"لعدم:لهم

الخبزتكثيربمعجزةيسوعقيامبعدذلكوكانبالخبز.يتزودواأنونسوا

صغار:سمكاتوبضعأرغفةسبعةمنشخصالاتأربعةداطعاموالسمك

)بعنيهيرودوسوخمبرالفربسببنخمبرمناحذروافائلا:بعلمهمبسوعوكان11

:يسوعلهمفقال.لديهمخبزلاأنلبعض!بعضهمفقال(.والخبثالرياءبذلك

عمئةقلوبألكموتفهموا؟الانحتىتعقلواألم؟لديكمخبزلاانتقولونلماذا

وحتى18(.-811:)مرقسا؟أتسمعونولاواذانتبصرونولاعيونلكمأم

منالخاصنصيبهنال،تفضيليةمعاملةمعلمهمنيتلقىكانالذيبطرس

بمالكنلثهبماتهتملالأنك،سيطانياعنياذهب11:لهفالعندمايسوعغضب

33(.8:)مرقى"للناس

أولادبأنهمتباهواعندماالهيكلفييجادلونهكانواالذينلليهودوقال

أناقتليتريدونولكنكم.إبراهيمأعماللعملتمإبراهيمأبناءكنعم"لو:إبراهيم

تعملونأنتم.إبراهيميفعلهلمماوهذا،اللهمنسمعهالذيالحقلكمقالالذي

كانمن...أبيكمسهواتإتمامتريدونوأنتمإبليسأولادإنكم...أبيكمأعمال

.47(-893:)يوحنا"اللهمنلستمولكنكم،اللهكلامسمعاللهمن
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الرغمعلىبهتؤمنلمالعيالجليلمدنعلىغضبهجاميصبهووها

معجزاتهأكثرفيهاجرتالتيالمدنيعنفأخذاثما:معجزاتمنفيهاصنعهمما

فيجرىفلوصيدا.بيتيالكالويل،كورزينيالكالويل:فقالتابتوما

منوالرمادبالمسحالتوبةلأظهرتامعجزاتمنفيكماجرىماوصيداصور

الدينيوممصيرهماسيكونوصيداصورإنلكمأقولأنيعلىبعيد.زمن

إلىترتفعينأنكأتحسبين،ناحومكفرياوأنتمصيركما.منوطأةاخف

.24(-02:أ1)متىالخ"..الجحيمإلىستهبطينالسماء؟

والباعةالصيارفةطردمشهدفياشكالهأعنففييسوعغضبويتجلى

فىفرأىاورسليمالىيسوعفصعدالبهود،فصحواقترب11الهيكلباحةمن

فجدل.مناضدهمالىجالسينوالصبارفة،والحمابموالغنمالبقرباعةالهيكل

دراهمونثر،والبقرالغنممعاله!يكلمنجميعاوطردهمحبالمنسوطا

.15(-213:)يوحنامناضدهم"وقلبالصيارفة

يسوعبهتمتعمامدىالهيهلباحةمنوالباعةالصيارفةطردمثهدويظهر

والدينيةالسياسيةالسلطةعلىجراتهبلغتوقد.خصومهمواجهةفيجرأةمن

هيرودبأنيخبروهمناليهجاءفعندمامواجهتها.فيحيلعهوقلةيتفقلامبلغا

سلطةلاالتيالمواطنفيبالاختفاءونصحوه،قتلهيطلبالجليلملكأنتيباس

وأجريالشياطيناطرد)نيالععلبلهذافقولوااذهبوا11لهمقالعليها،لهيرود

يسوععلىالقبضجرىوعندما32(.-13:31الوقاوغدا..الخ"اليومالشفاء

كانالذيالجليلملكإلىهذاأحالهبيلاطسالواليأمامالمحاكمةإلىوسيق

مواطنيسوعأنباعتبار،الفصحبعيدللمشاركةالوقتذلكفيأورشليميزور

أسئلعه،منأيعلىيجبهولمالثعلب"11إلىالتحدثرفضيسوعولكن.جليلي

يجبهلمبيلاطىاماممثلوعندماأ(.أ-23:5الوقابيلاطسإلىهيرودفاعاده

أمااا:بيلاطسلهفقال.الصمتلزمئمباقتضابأسئلعهمناثنينعلىإلا

فأجابهاطلقك؟أنوسلطانأأصلبكانسلطانالىأنتعلمالست؟تكلمني

فوق*من(السلطان)هذااعطيتتكنلملوالبتةعليئسلطانلكيكنلم:يسوع

-15(.918:)يوحنا
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فقد.السياسيةالسلطةعلىجرأتهمنبأقلالدينيةالسلطةعلىجرأتهتكنولم

تلاميذهكانوعندماالسبتيومالشفاءيجريكانعندماالتوراتيةالشريعةانعهك

بالصيامتلاميذهالعزامعدمبرروعندعا،السبتفيولاكلونالسنابلمنيقطفون

وجعلوالمشربالماكلفيوالنجسبالطاهرالتزامهعدمأعلنوعندما،اليهودي

وعندما،برجمهاالشريعةتأمرالعيالزانيةالمرأةعنعفاوعندما،طاهرةالأطعمةكل

سدىعنوأعلن،فيهواحداقرلاناقزبولاأورشل!يمهيكلفييصلييكنلم

الجبلهذافيلاالآبفيهاتعبدونساعة"ستأتي:قالعندماالهيكلفيالعبادة

نعبدونحنتعلمونلاماتعبدونأنتم.أورشليمفيولا(السامرةفيحرزبم)=جبل

.22(-421:)يوحنااليهود"مناتهوالخلاص.لأننعلمما

غيرللجوانبرفضهجانبالىيسوعيظهر،الزانيةعنعفوهمصةوفي

افاتاه1:مثيلهقلالانسانيالضعفمعتعاطفأ،اليهوديةالشريعةفيالانسانية

فيأخذتالمرأةهذهإن،معلميا:لهوقالوازنافيأخذتبامرأةالفريسيون

قالواصانماانت؟تقولقماذاأمثالها،برجمموسىاوصاناوقد،المشهودالزنا

عليهألحوافلما.الأرضعلىب!صبعهيخطيسوعفاكبفيتهموه.ليحرجوهذلك

ثمبحجر.أولاقليرمهاخطيئةبلامنكمكانمن:لهموقالجلسالسؤالفي

واحدبعدواحداانصرفواالكلامهذاسمعواقلما.الأرضفييخطثانيةأكب

فجلسمكانها.فيوالمرأةوحدهيسوعولبث،الآخرينإلىبالشيوخمبعدئين

فقال.سيدييالا:فأجابتاحد؟أدانكأما؟المراةأيتهاهمأينلها:وقاليسوع

1(.1-ا:8)يوحناالخطيعةاإلىتعوديولااذهبي.أدينكأيضاأناولا:يسوعلها

عرفقديسوعأنالىيشيرما"أدينكأيضاأنا"ولاهنا:يسوعقولفيولعل

.المرأةيدنلمف!نهولذلكالبشر،سائرمثلمعلهالخطيثة

الفلاسفةسلوكيسمالذيالزائفالتواضعإظهارعنعازفايسوعوكان

هذهفينفسهشبهفقد.مكانتهعلوعلىمؤكدابنفسهالفخرسديد،والمتفلسفين

افجاء1:الحفلفيالرئيسيعةوالصمخصيةالحدثمركزهوالذيبالعريسالدنيا

ولاالفريسسنوتلاميذيوحناتلاميذيصوملماذا:ليسوعوقالواالناسبعض

113بينهموالعريسيصومواأنالعرسأهلأيستطيع:لهمفقال؟تلاميذكيصوم

حقةرأسهعلىسكبتالتيالمرأةالبعضانتهروعندما91(.-)مرض

991http://kotob.has.it



حين،كلفيعندكمالفقراء11:لهمقالبعمنها،أولىالفقراءأنبحجةالعطر،

1(.261:)متىحين"كلفيعندكمفلستأنااما

اليهوديالنبويالتارلخفيسبقهمنكلاععبرانهبنفسهفخرهمنبلغوقد

أعرف،الصالحالراعي"انا:الحرفيلاالمجازيبالمعنىوذلك،وسارقينلصوصا

حظيرةيدخللممن،لكمأقولالحق14011(:01)يوحنا"تعرفنيوخرافيخرافي

منيدخلومن،سارقالصاكاناخرطريقهناليهاتسلقبلالبابمنالخراف

لأنهاوتتبعهصوتهإلىتصغيوالخرافلهيفتحالبواب،الخرافراعيكانالباب

الذينجميع.الخرافبابانا:لكمأقولالحق.تتبعهفلاالنريبأماصوتهتعرف

.-8(أ:15)يوحنا"إليهمتصغلمالخرافولكنسارقونلصوصمبليجاؤوا

سانأ:منهمأعلىأنهواعلنملوكهموباعظمإسرائيلأنبياءببعضنفسهقارنوقد

النبيبإنذارتابوالأنهمعليهويحكمونالجيلهذااهلمعسيقوموننينوى"أهل

الجيلهذامعالدينيومستقومالجنوبملكة.يونانمنأعظمهناوها،يونان

هناوها،سليمانحكمةلتسمعالأرضأماصيمنجاءتلأنها،عليهوتحكم

الأعلىالأبإبراهيممنشأناأعلىوهو.43(-1241:)متى"سليمانمنأعظم

.ففرحوراه،يوصييرىأنرجاءعلىإبراهيمأبوكم+ابتهجالأنيياء:وأعظملليهود

الحق،الحق:يسوعلهمفقال؟الخمسينبلغتوما)براهيمأرأيتاليهود:لهقال

هيكلمناعظموهو.58(-856:)يوحناابراهيم!يكونانقبلكنت:لكمأقول

لانتهلاهاليهودعليهشغبفعندمالليهود.والدنيويالدينيالتاريخمحورأورسليم

حرمةيسعبيحونالسبتفيالكهنةأنالعوراةفيقرأتمماأواا:لهمقالالسبتحرمة

-6(.12:5)متى"الهيكلمنأعظمههنا:لكمفأقول؟عليهمحرجولاالهيكل

منالشريعةعليهنصتماهو،الهيكلفيللسبتالكهنةاسعباحةمنوالمقصود

9(.28؟العددسفر)راجعالسبتيومفيمعينةقرابينتقديم

قوةوهىألا،الروحيالمعلمفيخصيصةبأهميسوعتمتعوقد

،سلطانلهكمندومايتحدثوكانالكاريزما.أوالطبيعيوالجاذبالشخصية

منالجموعبهتتالأقوالهذهيسوع!ملفلماا:الأناجيلتعبيرحدعلى

افتحيروا(.792:)متى!كالكعبةوليىسلطانلهكمنيعثمهمكانلأنه،تعليمه

لأنهالجديد؟التعليمهذاهووماهذا؟ما:قائلينبعضابعضهمسالحتىكلهم
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تقدم،الهيكلالىجاءولما2711(.ا:)مرقسفتطيعه"النجسةالأرواححتىيأمر

ومنهذا؟تفعلسلطانباي:قائلينيعلموهوالثعبومثيوخالكهنةرؤساءإليه

حقلأيامتلاكهعدممنالركموعلى.2(-021:الوقا؟+السلطانهذاأعطاك

الصراقينقلوبفيالرعبالقىفقد،الهيكلفيالمتبعةبالأنظمةالعدخلفي

عليهمانقضعندمامذعورينأمامهمنففرواالهيكلقرابينحيواناتوباعة

منالهيكلحراسمنعتيسوعبهاتمتعالميالهيبةوهذه.بسوطهوفرقهم

...ليمسكوهخداماوا!حبارالفريسيونافأرسل1:بذلكأمرواعندماعليهالقبض

اجاببه؟تاتوالملماذاهؤلاء:لهمفقال،والفريسيينالأحبارالىالخدامفعاد

العلكم:الفريسيونفأجابهم.الانسانهذامثلهكذاإنسانيتكلملم:الخدام

نأيهابونتلاميذهكانماوكالبأ.47(-732:)يوحناا؟اضللتمقدايضاأنتم

سوفالانسانابنإناا:لهمقالفعندما.اقوالهمنعليهمغمضماسرحيسألوه

يفهموالم،الثالثاليومفييقوميقتلانوبعد،فيقتلونهالناسأيديإلىيستلم

العشاءجلسةفيلهمقالوعندما.45(-944:الوقا"يسألوهانوخافواالقول

ولمالخائنهويةعنسؤالهفيالجميعتردد،سيسلمهمنهمواحداإنالأخير

ظهورهوفي.26(-1321:)يوحناالمحبوبالتلميذسوىذلكعلىيجرؤ

!لم:وكلالصيدانتهاءبعدمعهمجلسعندماطبريا،بحيرةعندلهمالأخير

13(.-21:4)يوحنا"الربأنهلعلمهمانت؟من:لهيقولانأحديجرؤ

عندماالأخيرالعشاءفبعدالثر.بقيةيجزعكماالموتمنيسوعجزعولقد

وصولبقربشعر،جعسيمانيبستانودخلالزيتونجبلإلىتلامينهمعمضى

حزنايسعشعروراحويوحناهـسقوبببطرسفمضى،الهيكلجندمعيهوذاالخائن

ووقعقليلاأبعدثمواسهروا.هناأمكثوا،الموتحمىحزينة+نفسي:لهموقال،وكآبة

قديرشيءكلعلى)نك،أبتايا:قال.يستطاعإنالساعةعنهلتبتعديصليالأرضعلى

الجهدوأخنهثاء.أنتكمابلاساءأناكمالاولكن.الكأسهنهعنيفاصرف

42،-14:32)مرقسا،رض"علىئثساقطدمكقطراتعرقهوكانالصلاةفيفامعن

ذروتهالانسانيالياسبهبلغالصليبعلىالأخيرةالدقائقوفي.45(-293:لوما+

.6(27:)متىتركتيلماذاإلهي،إلهي:صوتهبأعلىفصاح

ى7!بم!!
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حياتهأخلاليسوعأفلحهلى

لفهمحيولةمسألةهي،العنوانفيالمطروحالسؤالهذاعلىالإجابةإن

الأسبوعبأحداثيتعلقفيمالاسيما،الانجيليةالروايةفيالسطوروراءما

.يسوعحياةمنالأخير

لتسمعيسوعالىثتقاطركانتالتيالجموععنالانجيليونيحدئناماغالبا

جمعإليهفاجتمع،البحرعنديعفماوابتدأا:منهالشفاءعلىلتحصلأوكلامه

عندكانكلهوالجمعقيها،وجلسالبحرفيسفينةالىصعدأنهحتىكعير

خلاءموضعإلىالسفينةفيفمضواا1(40:)مرقسالأرض!علىالبحر

جميعمنهناكالىفتراكضواكثيرونوعرفهمنطلقينالجموعفرآهم،منفردين

الرسلرجعولما3311(.-6:32)مرمسإليه!واجتمعواوسبقوهممشاةالمدن

فعلمصيدا،بيتتدعىمدينةعندبهمواعتزلفاقعادهمعملوا،مابكلأخبروه

ليسيسوعأنالجمعرأىاقلما11(.-الوقا"وتبعوهجرىبماالجموع

:6)يوحنا"يسوعيطلبونناحومكفرالىوسارواالسفنركبواتلاميذهولاهناك

،الناسبينتعاليمهانتشارعلىبيسوعالعامالهوسهذاماعدحدأيف!لى.24(

المتعاطفين؟منحتىأو،المؤمنينمنالآلافحولهاجمعتدينيةحركةوخلق

فشلقديسوعبانتفيدناالأربعةالأناجيلفيالسطوروراءماقراءةإن

إليهتتقاطركانتالتيفالجموع.القصيرةالتبشيريةحياتهخلالصعيدكلعلى

مدفوعةأو،مختلفةأمراضمنالشقاءوراءساعيةكانتوصوبحدبكلمن

هذهومل.للطبيعةوخارقمعجزهومابكلافتتانمنالنفسداخلفيبما

حولتجمعتمثلماساحرأومشعوذأىحولتتجمعأنالممكنمنالجموع

لرؤيةيشدهاكانالذيبالتوقكلماتهإلىتستمعتكنلمبالعأكيدوهي،يسوع

صماء.اذانفيكلماتهووقعتتسعجبلملهأصغتالتيوالقلة،أعماله

وعاشفيهانشأالتيالبلدة،الناصرةأهلهمليسوعالرافضينأولكان

يسوعأجرىالجليلأنحاءفيجولةفبعدالعمر.منالثلاثينبلغحتىوعمل
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وانمرف11مرق!:لنايقول،كثيرينمرضىوسفىالمعجزاتمنالكثيرخلالها

فييعلمأخذالسبتأتىولما.تلاميذهيصحبهوطنهإلىوجاءمناكمن

هذهوما3مذهلهاينمنوقالوا:سمعوهحينالناسأكثرفدهق،المجمع

ابنالنجارهوأما؟يديهعلىقجريالتيالمعجزاتوهذهأوتيهاالتيالحكمة

ههنا؟عندنااخواتهأوكيست؟وسمعانويهوذاويوسييعقوبوأخو،مريم

وبينوطنهفيالاكرامةبلانبيليى:يسوعلهمفقال.فيهالحيرةوأخذتهم

قلةمنوتعجبالمعجزاتمنسيعأهناكيصنعأنيمكنهولم.بيتهوفيأقربائه

الىلوقاويضيف6(.-ا:6)مرقى"يعلمالمجاورةالقرىفيسارثم،لىلمانهم

بينالتبشيرعلىالوثنيينيينالتبشيريفضلانهمنهيفهمليسوعجواباالقصةهذه

أقولوبحق.وطنهفينبييقبللالكمأقول+الحق:حالهموهذهجلدتهاهل

ثلاثالسماءاحتبستحينإيلياالنبيزمن)سراثيلفيكثيراتأراملكانلكم

الىايليايرسلولم،سديدةمجاعةكلهاالأرضفاصابتأسهروستةسنوات

فيكثيرونبرصوكانصيدا.صرفةفيأرملةالىأرسلصانمامنهنواحدة

بريءصانمامنهمواحد(يديه)علىيبرأفلم،اليشعالنبيعهدعلىاسرائيل

العهدمنوالثانيالأولالملوكسفريفىالقصتانهاتان)وردتالسورينعمان

ودفعوهققاموا،جميعاثاثرهمثارالكلامهذاالمجمعأهلسمعفلما(.القديم

عليهمبنيةمدينتهمكانتالذيالجبلحرفعلىوساقوهالمدينةخارجإلى

كفرالىوانحدر.ومضىوسطهمفيجازولكنه،أسفلإلىيطرحوهحتى

31(.-424:الوقاالسبوت"فييعلمهموكانالجليلفيمدينةوهيناحوم

عندماالمؤمنينغيرمواطنيهمعالبيتوأهلالأقاربسملعندماوشوع

الىيلمحكانإنما"،بيتهوفيأقربائهوبينوطنهفيالاكرامةبلانبي*ليس:قال

الحجرتحتوضعهبقصديطلبونهالمراتإحدىفيجاؤواعندماأسرتهأقراد

لمأنهمحتىجمغأيضأفاجتمع3:مرقسيخبرناماعلىمختلا،اعتبروهلأنهم

إنهقالوالأنهمليمسكوهخرجواذووهسمعولماالخبز.أكلعلىولايقدروا

استقرالتيكفرناحومفيحالاأفضليسوعيكنولم.21(-302:)مرقس"مختل

الكثيرةالمعجزاتمنالركمفعلى(.213:ويوحنا431:الوفاالناصرةبعد!ها
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مدنفيالأمروكذلك،تعاليمهيقبلوالمأهلهافإنالمدينةهذهفيأجراهاالتي

كورزين،يالكالويل11مص!ير:بأسوأالمدنهذهيموعدفراح.الأخرىالجليل

منيخكماجرىماوصيداصورفيجرىفلوصيدا.بيتيالكالويل

نإلكمأقولأنيعلىبعيد.زمنمنوالرمادبالمسحالتوبةلأظهرتاالمعجزات

ياوأنتمصيركما.منوطأةأخفالدينيوممصيرهماسيكونوصيداصور

جرىفلو.الجحيمإلىسعهبطينالسماء؟إلىترتفعينأنكاتحسبين،كفرناحوم

نإلكمأقولأنيعلى.اليومإلىلبقيعتالمعجزاتمنفيكجرىماسدومفي

24.-11:02)متى"مصيركمنوطاةاخفالدينيوممصيرهاسيكونسدومأرض

الفاسقالجيلهذاعنيتحدثآخرموضعوفي15(.-15:12لرقامعقارن

إلىينادونالأسواقفيجالسينأولادايشبه؟الجبلهذاأشئهابمن1قائلأ:

:11)متىتلطموا"فلملكمنحناترقصوا،فلملكمزقرنا:ويقولوناصحابهم

ايةسوىلهتعطىولاآيةيطلبفاسقا(جيلآخر:موضعفيوقال17(.-16

فكذلك،ليالوثلاثأيامثلاثةالحوتبطنفييونانبقيفكما.يونانالنبي

سيقوموننينوىأهل.ليالوثلاثأيامثلاثةالأرضجوففيالانسانابنيبقى

أعظموههنا،يونانب!نذارتابوالأنهمعليهويحكمونالجيلهذامعالدينيوم

عل!ه،وتحكمالجيلهذامعالدينيومسعقوم)=سبا(الجنوبملكة.يونانمن

منأعظموههنا،سليمانحكمةلتسمعالأرضاقاصيمنجاءتلأنها

.93_42(12:)متى"سليمان

عنهكثيرونمنهمانفضمعهوساروابيسوعلصقواالذينالعلاميذوحتى

كفرناحوم.فيهذاقالا:أقوالهيفهمونلاصارواعندماالمراحلاحدىفي

يسوعفعلم؟سماعهيطيقمنعسيركلامهذا:سمعوهلماتلاميذهمنكئيرققال

لوفكيف3فيكمالثعكيبعثأهذا:لهمفقال،يعذمرونتلاميذهأننفسهفي

وأمايحييالذيهوالروحانألاقبلا.كانحيثعلىيصعدالانسانابنرأيتم

منفيكمولكن،وحياةروحبهكلمتكمالذيوالكلامنفعأ،يجديفلاالجسد

فقال.مصاحبتهعنوانقطعواتلاميذهمنكثيرعندئذعنهفتولى...يؤمنونلا

:بطرسسمعانفأجابه3مثلهمتذهبواأنأنتمأفتريدون:عشرللاثنىيسوع

.68(-695:)يوحناا؟اعندكالأبديةالحياةوكلامنذهبمنالى،رب
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قالفقد.الأمثالمنعددخلالمنأملهوخيبةمرارتهعنيسوععئروقد

منكثيرااليهودعافاخرأعشاءرجلاصنع1:المأدبةالىالمدعوينمثلفي

قدسيءكللأنتعالواللمدعوينليقولالعشاءساعةفيعبدهأرصلثم.الناس

وأناحقلااسعريتقد:الأوللهقالا!عتذار.علىكلهمفأجمعوالكم.أعد

أزواجخمسةاشتريتاخر:وقال.تعفينيأناسألك،فأنظرهأخرجأنمضطر

فلاامرأةاتخذتقداخر:وقال.تعفينيأنأصالكلأمتحنها،ذاهبوانابقر

ال!حتربغضبحيحئذ،بذلكسيدهوأخبرالعبدذلكفرجعأجيء.أنأقدر

المساكينهناالىوأدخلوأزقئهاالمدينةسوارعالىعاجلاأخرج:لعبدهوقال

اولئكمنواحدعشائييذوقلن:لكمأقولإني..والعرجوالكسحانوالرفنى

هذامعنىيؤديقولااخرموضعفيوقال.24(-14:16الوقا"المدعوين

.14(22:)متى"فقليلالمختارونوأما،كثيرالمدعوينان11:المعل

فيأولمملككمئلالسماواتملكوتامثلا:الملكوليمةمملفيوقال

منفمنهمياتوا...أنفأبواالعرسالىالمدعوينليدعواعبيدهفأرسل،ابنهعرص

فثعموهمعبيدهامسكواوالآخرونتجارتهالىذهبمنومنهمحقلهالىذهب

قالئممديعمهموأحرقالقعلةهؤلاءفأهلكجنودهوأرسلالملكفغضب.وقتلوهم

8(.-22:1)متىمسعحقين*كيرالمدعقلنولكنمعذةالوليمة:لععيده

معصرةفيهوحفروسيجهكرمارجل"غرس:القعلةالكرامينمثلفيوقال

الىعبداأرسلالثمروقتحانولماوسافر.كرامينإلىوسفمهبرجا،وبنى

فارغوأرجعوهوضربوهفأمسكوه،الكرمثمرمننصيبهمنهمليأخذالكرامين

وهذااخرفأرسل.وشتمرهراسهوشجوافرجموهآخرعبدافأرسل،اليدين

وهوواحدعندهفبقىقتلوا.وفريقأفريقافضربواغيرهمكثيرينأرسلثم،قعلوه

أولئكفقال.ابنيسيهابون:وقالالأمراخراليهمفأرسله،الحبيبابنه

الينا.الميراثقيعودنقتلههلم،الوارثذاهو:لبعضبعضهمالكرامون

ويهلكدالى3الكرمصاحبلفعلفماذا.الكرمخارجوألموهومحلرهفامسكوه

رفضهالذيالحجر:المكموبهذاقرأتمأما.اخرينالىالكرمويعطيالكرامين

15(.-121:)مرق!ا؟االزاويةرأصصارالذيهوالبناؤون
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قدأنهومع11:الجليلفيحظهمنبأفضلاورشليمفييسوعحظيكنولم

يا:قالهالذيالنبي)سجاقولليعم،بهيؤمنوالمعددهاهذاآياتأمامهمصنع

نأيسعطيعوالملهذا3الربذراعظهرتولمنبكلامناامنالذيمنرب

يبصروالئلاقلوبهموأغلظعيونهمأعمىقد:ايضاقالإشعيالأنيؤمنوا،

يسوعوقال.04(-1237:)يوحنافأسفيهم"ويرجعوابقلوبهمويفهموابعيونهم

ناقبلأبغضنيانهفاعلمواالعالمأبغضكم+إن:نفسهالمعنىفيلتلامذته

العالمأبغضكمولكن،منهكانمنالعالملأحبالعالممنكتعملو،يبغضكم

كلاميحفظواصاذاايضأ،يضطهدونكماضطهدونيف!ذا...منهلستملأنكم

لملوارسلني.الذييعرفونلالأنهمكلهذلكبكمسينزلون.كلامكميحفظون

فلوخطيعنهم.مناليوملهمعذرلاولكن،خطيئةعليهمكتبثلماواكلمهمات

اليومولكن،خطيئةعليهمكتبتلماأحدبمثلهايأتلمأعمالأبينهمأعمللم

24(.-15:18)يوحناأبي!ويبغضونيبغضونيذلكمعوهمرأوا

أورسليمأهلحملالهيكلفييتكلمكانعندماالمرات)حدىوفي

فلأي،الآبلدنمنصالحةأعمالعدة*اريتكم؟لهمفقالليرجموه.الحجارة

للكفر"ولكنالصالحللعملنرجمكلااليهود:قالترجموني؟منهاعمل

بقوله:معهمجدالهيسوعأنهىعندماثانيةمرةوفي.33(-01:31)يوحنا

ليرجموهحجارةأخذوا)براهيم"،يكونأنقبلكنت:لكمأقولالحق،الحق11

علىاليوممنذافعزموا1(950-8:58)يوحناالهيكلمنوخرجيسوعفتوارى

فيللبريةالمعاخمةالناحيةفيواععزلاليهودبينيظهرلايسوعفصار،قتله

.54(-11:53)يوحنا"تلاميذهمعفيهافأقام،أفرامتدعىمدينة

أورسليم،،أورسليم11:العدائيالموقفهذاأورسليميسوعبادلوقد

تجمعكماابناءكأجمعأنأردتمرةكمإليهأ.المرسلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا

لكم:اقولو)ني،لكميتركيبنكمذاهوتريدوا.قلمجناحيها،تحتفراخهاالدجاجة

.35(-1334:الوقا"الربباسمالآتيتبارك:فيهتقولونيوميأتيحتىترونيلا

يأتيفسوف.عينيكعنحجبولكنه،السلامطريقاليومهذافيعرفتاليتك1

كلمنالخناقعليكويضيقونويحاصرونكبالمتارشىأعداؤكيحيطكزمن
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حجر،علىحجرافيكيتركونولا،فيكهمالذينوابناءكهـلدمرونكجهة

.41-44(91:الوقا"مفتقدةفيهكنتالذيالزمنتعرفيلملأنك

خلقفيحياتهخلاليفلحلميسوعبأنالاستنتاجعلىيقودناذلككل

لمعشرالإئنيتلاميذهوحتى.اليهوديةفيولاموطنهفيلاقويةدينيةحركة

أعدائه.الىأسلمهخائنبينهماخيراوظهر،رسالتهمغزىجميعهميستوعب

أما،روحهسلامةيطلبكلوهربواعنهانفضواعليهالقبضألقيوعندما

يصيحأنقبلمراتثلاثأنكرهفقدالمعلمثقةموضعكانالذيبطرسرئيسهم

الأخباريتلقطونمخابئهمفيكانواليسوعالعلنيةالمحاكمةوأثناء.مرتينالديك

منهمالصلبواقعةحاضرأيكنلمالصليبعلىمعلمهمعلقوعندمابعيد.من

ليسوعبداحتى،واموالهنبعرقهنوخدمنهالجليلمنتبعنهاللواتيالنساءالا

لماذا،الهي،إلهي11:صاحعندماأيضأعنهتخلىقدنفسهإلههأنأخيرا

(11.تركتني

لأتباعالدقيقالعددمعرفةفيتسعفالاالأناجيلأنمنالركموعلى

بضعيتجاوزوالمأنهمعلىتدلالوقائعأنالا،ورسلتلاميذبينيسوع

مؤلفهيقولالذيالرسلأعمالسفرلنايثبتهماوهذاونساء.رجالبينعشرات

قامالأيامتلكوفي11:معلمهمصعودبعدللعلاميذالأولللاتجماعوصفهفي

ايها:فقال،وعشرينمئةيناهزالمجتمعينعددوكان،الإخوةفيبطرس

كرفةفياجتمعتالتيالقلةهذهولكن15-16(.؟ا)أعمالالخ"...الاخوة

العالم،تاريختغيرأنذلكبعدلهاقيضقد،أورشليمبيوتأحدفيعلوية

فىليىولكنيسوعأفلحلقد.الأرضأطرافأربعةإلىيسوعتعاليموتحمل

ومن،والمغربالمشرقمنالناسيأتي"سوف:القائلةثبوءتهوتحققت،حياته

.92(13:الوقا"اللهملكوتفيالماثدةعلىفيجلسون،والجنوبالشمال

!!!
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وقيامتهأننبابهوتههل

التوراتبهاتوالنبييسوعسيرة

،المعمدانيوحنامقتلخبرسماعهوبعد،لكرازتهالأولىالأسهرمنذ

ويقتلأورشليمفيسديدةالامايعانيسوفبأنهتلامذتهاماميتنبأيسوعابتدأ

نأبعدفيلبسقصيريةمدينةفيالأولىالنبوءةكانتوقد.يقومأيامثلاثةوبعد

حدعلىأنامن:تلاميذهالطريقفي*فسأل:المسيحأنهعلىبطرسعليهتعرف

الأنبياء.أحدواخرونإيليايقولوبعضهمالمعمدانيوحنا:فأجابوه3الناسقول

نأفنهاهم.المسيحأنت:بطرسقأجاب3أنتمقولكمحدعلىأناومن:فسألهم

الامايعانيأنعليهلجبالانسانابنأنيعفمهمبدأثمبامره.أحدأيخبروا

.يقومأيامثلالةوبعديمتلوأن،والكتبةوالأحبارالسيوخيرذلهوأن،شديدة

أخرىترجمة)وفييعاتبهوراحبطرصبهفانفرد،صراحةالقولهذايقولوكان

لأنك،سبطانباعنىاذهبفانلا:بطرسفزجرتلامبذهفرأىفالنفتبتعهره(.

مرقىرواهاالتيالقصةهذه.33(-827:)مرقس"للناسبمابللنهبماتهتملا

المسيح:أنهسهدأنبعدبطرسعلىيسوعثناءاضافةمعولكنمتىعندتعكرر

أييلكنلكيعلنلمودمالحماإنيونابنسمعانيالكطويى:يسوعافأجابه

أبنيالصخرةهذهوعلىبطرسأنتايضالكأمولوأنا.السماواتفيالذي

يسوعثناءمنمتىأوردهماحذففقدلوقاأما91(0-16:17)متىالخ+...كنيستي

علىليسوعبطرسمعاتبةمنومرقسمتىأوردهماأيضاحذفكما،بطرسعلى

معه،والتلاميذعزلةفييصلىكانأنه"واتفق:لهيسوعوزجرمنهسمعهما

يقولوبعضهم،المعمدانيوحنا:فأجابوه؟الجموعقولحدعلىأنامن:فسألهم

فأجاب؟أنتمفولكمحدعلىأناومن:لهمففالفام.الأولبنمننبيوآخرونلللبا

ابنعلىيجب:وقال.بذلكاحدأيخبرواأنلدةفعهاهم.اللهمسح:بطرس

وفييمتلوأن،والكعبةوالأحبارالثيوخيرذلهوأنثديدةالامايعانىانالانسان

(22-918:االوق+يقومالعالثاليوم
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فييعرددولكنه،وقيامتهبموتهيسوعيتنباالثلاثبرواياتهاالقصةهذهفي

المشحونالزمنذلكفيصياسيةتداعياتمناللقبلهذالماالمسيحلقبقبول

إسرائيلالىالملكيعيدالذياليهود،ملك،السياسيالمسيحظهوربتوقعات

إذاماقطنعرفلنف!نناالحقيقةوفي.الرومانيالحكمنيرمنالثعبويحرر

الخصوصبهذامتضاربةالانجيليةفالشهادات.المسيحلقبقبلقديسوعكان

يسوع)جاباتأنكما،الأخرىمقابلقىمنهاواحدةإلىالركوننستطيعولا

ابناواليهودملكأوالمسيحكان)ذاعماالمحاكمةخلالقضاتهاسثلةعلى

كانيسوعأنمنالرغموعلىبشيء.تقطعولاوملتويةغامضةكانت،الثه

نفسهالوقتفيمدركاكانأنهإلا،الألهيةالعنايةمنإليهالموكلللدورمدركا

أوضحوقدلليهود.القوميةوالنزعاتالسياسيةبالهموملهعلاقةلاهذادورهأن

مفهومعنبحدةوميزهاللهملكوتعنالخاصمفهومهلتلامذتهتدرلجيأ

روحانيملكوتهواللهفملكوت.اليهيتطلعوناليهودكانالذييهوهملكوت

العيالظلامعصوربعد،خالقهمصالىبعضهمإلىوالشعوبالأممجميعيجمع

قط.اليهوديعرفهلمالذىالبشرأبي،الآبمعرفةفيهتتمعصر،بينهمباعدت

يدلهاويمدالثريةمعصلحاالثهيعقد،يسوعافتتحهالذيالملكوتهذافي

كانالذيالظلامأميرسلطانومن،الموتومنالأولىالخطيئةمنالخلاص

الانسانيةمحاللهعهدهوجديداعهدامعهاهـلعقد،البشارةقبلالعالمهذاسيد

لأولنفسهقدمعندمايسوعقالولهذا.إسرائيلسعبمعيهوهعهدمحليحل

أرسلنى،المساكينلأب!ثترمسحنيلأنهعليالربروح11:الناصرةمجمعفيمرة

وأرسل،بالبصروللعميبا!طلاقللمأسورينلأنادي،القلوبمنكسري9شفي

فبهذا،المسيحلقبقبلقديسوعكانف!ذا18(.4:الوقااالحريةفيالمنسحقين

اخر.معنىبايلاقبلهالمعنى

الىوصولأنفسهاالنبوءةالتبشيريةمسيرتهعبريسوعيكررذلكبعد

حياته:منالأخيرالأسبع

فأجابهم:أولا؟إيلياياتيأنيجب)نه:الكتبةيقولفلماذاالنلاميذ:افسأله

فلمأتىقدإيلياإنلكمأقولولكنسيء.كلويصلحأولا)يليايأقيأنيجب
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ففهم.الألاممنهمسيلقىالإنسانابنوكذلكأرادوا.مابهوقعلوايعرفوه

.13(-1715:)متى+المعمدانيوحنابكلامهعنىانهالتلاميذ

يعقمكانلأنه،أحدبهيعلمأنيردولم،بالجليلومرواهناكمنومضوا11

قعلهوبعد،فيقملونهالناسأيديالىسيسقمالإنسانابنإن:لهمفيقولتلاميذه

.32(-903:)مرض3يسألوهأنوهابوا،الكلامهذايفهمواقلم،يقومأيامبثلا"لة

بطرسوبينبينهحدثمماالركمعلىهذاقولهتلاميذهيفهمألاهناالغريبومن

.03(-8:27)مرقسالأولىالمرةفيبموتهتنبأأنبعدامامهمكلاميةمشادةمن

:قالحيثمرقسروايةعلىالتعديلبعض)دخالالىبمتىحداماهذاوربما

نأوهابواالقولهذايفهموا*فلمبدل23(_1722:)متىسديدا"حزنافحزنواا

.45(-944:الوقاتغييردونمرقسروايةعلىحافظفقدلوقاأما"يسألوه

نأيريدهيرودسلأنهنامناذهب:لهفقالواالفرشميينبعضحيح!ذ"ودنا

الثفاءوأجريالشياطينأطرد)ني:الثعلبلهذافقولوااذهبوا:لهمفقال.يقتلك

والذيوغدااليومأسيرانقعليئسيء.كللييتمالثالثاليوموفيوغدا،العوم

33(.-13:31الوقا"أورشليمخارجيهلكأنلنبيينبغيلالأنهبعدهما،

مرةعشربالاثنيفخلا...اورسليمإلىصعوداالطريقفيساثرين+وكانوا

وسيسفم،أورسليمالىلصاعدونإناقائلا:لهسيحدثبماينبئهموأخذأخرى

الوثنيينالىويسلمونهبالموتعليهفيحكمونوالكتبةالأحبارالىالإنسانابن

)مرض"يقومأيامثلاثةوبعد،ويقتلونهويجلدونهعليهويبصقونمنهفيسخرون

34(.-18:31ولوقا،91-0217:متىمعقارن34.-01:32

هذهبأجمعكمفبئشكوناسوف1:لتلاميذهقالالأخيرالعث!اءمائدةوعلى

الىأسبقكمقيامتيبعدولكن.الخراففتتبددالراعيساضرب:كعبفقد.الليلة

الحق:يسوعلهفقالاسك.لافأناباجمعهمشكوالو:بطرسلهفقال.الجليل

ثلاثتنكرنيسوفمرتينالديكيصيحانقبلالليلةهذهفياليوم:لكأقول

34(.-22:31ولوقا،34-2631:متىمعقارن03.-14:27)مرق!"مرات

فقدالغازا.أكعربشكلولكنالقريبموتهإلىيسوعيشيريوحناإنجيلفي

إلىأذهبثمقليلازمنامعكمباقأنا11:معهممجادلاتهإحدىفيلليهودقال
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تجيعواأنتستطيعونلااناأكونوحيث،تجدوفيفلاسعطلبوني.أرسلنيالذي

هذاسيديطرحاليوم،العالمهذادينونةاليوم11:وقال34(.-7:33)يوحنا"انعم

الىمشيراهذاقال.الجميعإليأجذبالأرضعنارتفعتانوأناخارجأالعالم

33(.-12:31)يوحنا"يموتانمزمعاكانميتةأية

بعدمااحداثمسارإن؟الموتمنوقيامتهبموتهفعلايسوعتنبافهل

ولم،قطالنبوءةهذهمعليسوعمنيسمعوالمالعلاميذأنإلىيشيرالصلب

ولا.الأمواتبينمنيقومقديسوعأنالأمنيةسبيلعلىولوأحدهمبباليخطر

حقاقاممديسوعانلهيخطرلمالفارغالقبراكتشفمنأنمنذلكعلىأدؤ

بقيامةيفسرهولمالخبريصدقلممنهمالفارغالقبربقصةسمعومنوصدقا،

وهمجميعاللرسلظهروعندما.الهذيانمننوعأالقولهذالهبداصانمايسوع

ولمروحايرونأنهموظنواوخافواجزعوا،الإغلاقمحكمةغرفةفيمخعبثون

ظهوراتقصصفيخاصبشكلنظرناويلفت.أمامهمأكلحتىيصدقوا

أيها11لهما:ظهورهعندعليهيتعرفالماللذينللتلميذينيسوعقالهما،يسوع

علىينبغيكاناماالأنبياء.بهتكلمماجميعالايمانعنالقلبوالبطيئاالغبيان

قائلا:الإنجيلمؤلفيسمطردثم؟"مجدهفيفيدخلالالامهذايعانيانالمسيح

إلىموسىمنالكتبجميعفىوردبماالمختصةالأمورلهمايفسراخذثم

أقوالهإلىالتلميذينأنظاريوجهلمهنافيسوع(.27-2425:الوقاالأنبياءسائر

التوراتيةالنبوءاتفيوردماإلىصىانما،الثالثاليومفيقيامعهبخصوصالسابقة

إنجيلمؤلفتفسيرفينفسهالشيءنلاحظكما.وقيامتهالمسيحالامبخصوص

بعديكونوالمالأنهم1:مالعندمايسوعقيامةالتلاميذتمديقلعدميوحنا

9(.02:)يوحنا"الأمواتبينمنيقومانينبغيأنهالكعابيعرفون

فيموتهبخصوصتعليمايسوعمنتلقواقدالتلاميذيكنلمإذاوالآن

اصلها3هووماالعقبدةهذهتكونتفكيف،الئالثاليومفيقيامتهثماورشلم

الأناجيلمؤلفيأنإلىالنظرنلفتأنعليناالسؤالهذاعلىل!جابة

يسمعأويسوعيرلممنهمأحداوان،توراتيةثقافيةخلفمةذويكانواالأربعة

المهمةكانتفقد،هنامنالكنسيينغيرالمفسرونبهيقولماعلى،منه
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لمستمعيهميفسرواأنهيبها،ملتزمينانفسهموجدواوالتيعليهمالمطروحة

القادمالمسيحبخصوصالتوراتيةوالنبوءاتيتفقبمايسوعسيرةمنوصلهمما

لسانعلىيضعواأنأحيانأالمناسبمنوجدواحماسهمغمرةوفيالمننظر.

المناسباتوايجادالأقوالهذهتفسيرسأنهامنأحداثايبتكرواوأنأقوالايسوع

.سيءفييشبهيكنلمبهآمنواالذيالمسيحأنمنالرغموعلىلها.الملائمة

منليستالمحاكمةفيصرحماعلىمملكتهلأنالمنتظر،اليهوديالمسيح

المقاطعمنعددفيضالتهموجدواأنهمإلا36(،:18)يوحناالعالمهذا

هومصيرهيسوعلحياةرؤيوياستباقانهاعلىفسروهاالتي،العوراتية

التوراتيةالأسفارفيالقضلعينالأناجيلمؤلفيحوزةفيكانلقد

بأنهاسائدأزمنهمفيالاعتقادكانالعي،الكتابيةالمقاطعمنكبيرةمجموعة

تنطبقليسوعسيرةرسمخلالهامنحاولوا،الأزمنةاخرمسيحعننبوءات

وأإليهالمنسوبةالأقوالبعضابتكارحسابعلىولو،النبوءاتهذهعليها

طبقهاوكيفالنبوءاتبأهمقائمةيليفيماصاليكم.سيرتهفيالأحداثبعض

:يسوعحياةعلىايإنجيليون

أبيه:داودلعرضوارثاسيكون4-

اسمهويدعى،!يهعلىالرياسةوتكونابنا،ونعطىولدلنايولد"لأنهكلة

داودكرسيعلىنهايةلاوللسلامرياستهلنمو.السلامرئيس،أبديأأبا،مشيراعجييا،

7(.-96:)إض!عياالأبد"إلىالانمنوالبربالحقويعضدهاليثبتها،مملكتهوعلى

ستحبلينأنتوها.اللهعندنعمةوجدتقدلأنكمرلمياتخافيالا1+

الربهـلعطيه،يدعىالعليوابنعظيمايكونهذا.يسوعوتسمينهابناوتلدين

33(.-03:االوقاالأبد"إلىيعقوببيتعلىويملك،أبيهداودكرسيالإله

لحم:بيتفييولد2-

يهوذاألوففيتكونيأنصغيرةوأنت،أفراتهلحمبيتياأنت"أما*

أياممنذالقديممنذومخارجهإسرائيلعلىمتسلطايكونالذيلييخرجفمنك

.2(:5ميخا).لالأزا

212http://kotob.has.it



لأنيهوذارؤساءبينالصغرىلست،يهوذاأرضلحمبيتياوأنت11+

6(.2:)هتى"إسرائيلشعبييرعىمدبزيخرجمنك

:عذراءمنيولد3-

اسمهوتدعوابناوتلدتحبلالعذراءها:ايةنفسهالسيديعطيكماولكنكاا

.(7:14)إسعيا"عمانوئيل

هوتحملهالذيلأن،امراتكمرلمتأخذأنتخفلاداودبنيوسف"يا+

تحبلالعذراءذاهو:القائلبالنبيقيل.ماليتمكلههذاوكان...القدسالروحمن

.23(-52:ا)متىا.معناالثهتفسيرهالذي،عمانويئلاسمهوتدعوابنا...وتلد

:الأطفالمذبحة4-

إلىكم5مسافةعلى)قريةالرامةفىسمعصوت:الربمالاهكذا1ث!

علىتبكيالعانيه(يعقوب)زوجةراحيلمز.بكاءنوحأورسليم(،منالشمال

.15(31:)إرميابموجودين"ليسوالأنهمأولادهاعنتتعزىانوتألىأولادها

فأرسلجدا،غضببهسخرواالمجوسأنهيرودوصرأىلما"جم!ذ+

ب!رمياقيلماتمحيمحذتخومها...كلوفيلحمبيتفيالصبيانجمغوقتل

18(.-216:)متىالخ"...الرامةفيسمعصوت:القاثلالنبي

:والعودةمصرالىالهروب-

1(.ا:ا)هوسعابني!دعوتمصرومن،أحببتهغلاماإسراثيلكان*لما"

هناكوكانمصرالىوانصرفليلاوأمهالصبيوأخذ)يوسف(افقام1+

دعوتمصرمن:القائلبالنبيالربمنقيلمايتملكي.هيرودوسوفاةالى

15(.-214:)متى"ابني

:الربروحعليهيحلكا-

أصوله،منغصنوينبتداود()=والديععئيجأعمنقضيب"ويخرج!

روح،والقوةالمشورةروح،والفهمالحكمةروح،الربروحعليهويحل

2(.-ا:11)إسجا"الربومخافهالمعرفة
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مثلوالروحانشقتقدالسماواترأىالماءمنصاعدوهووللوقت11+

15(.ا:)مرقس"عليهنازلاحمامة

:ونفتالي()=فىيولونالجليلفييسوعنشاط-7

)الزمن(يمرئم،نفتاليوأرضزبولونأرضالأولالزمانأهانا.كما*

نورأابصرالظلمةفيالسالكالشعب.الأممجليلالأردنعبرالبحرطريقالأخير

2(.-ا9:))شعيانور"عليهماشرقالموتظلالأرضفيالجالسون،عظيمأ

الناصرةوترك،الجليلالىانصرفأسلميوحناأنيسوعسمع"ولما+

مايتملكي،ونفعاليزبولونتخومفيالبحرعندالعيكفرناحومفيف!كنواتى

الأردنعبرالبحرطريقنفتالىوارضزبولونأرض:القاثلالنبيب!شعياقيل

.(16-4:12)متىالضىا....لأمماجليل

له:العهودرفض8-

قيودهمالنقطع:قانلينمسيحهوعلىالربعلىمعاالرؤساء!تآمركا

حينئذبهم.يستهزئالرب،يضحكالسماواتقيالساكنربطهما.عناولنطرح

صهيونعلىملكيمسحتفقدأناأما.بغيظههـلرجفهمبغضبهعليهميتكلم

اوجاعرجل،الناسهنومخذولامحتقر601(-21:)المزمور"قدسيجبل

4(.-533:)اشعيابه"نعتافلممحتقروجوهناعنهوكمسئر.الحزنومختبر

22(.4:الوقا"وطنهفيمقبولانبيليسانهلكمأقولالحق:لهموقال11+

مدينتهمكانتالذيالجبلحافةالىبهوجاؤواالمدينةخارجواخرجوهافقاموا1

:4الوقا"ومضىوسطهمفيفجازهواما.أسفلالىيطرحوهحتىعليهمبنية

الوقا"الجيلهذامنويرفضالانسانابنيتألمأنأولاينبغي!ولكن03(.-92

1(.)ا:)يوحناببته"أهلقبلهفمابيتهأهلإلىاجاء201(175:

الوديع:الملك!

يأتيملككهوذا.اورسليميااهتفي،صهيونابنةياجدأابتهجياكاا

15(.-99:)زكريا"للاممبالسلامويعكلم...ووديعومنصورعادلهو.إليك

فتجدوا،القلبومتواضعوديعلأنيمنيوتعلمواعليكمنيرياحملوا11+

.92(-11:28)متىلعنفوسكم"الراحة
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اورشليم:يدخلالملكا-5

وجزاؤهمعهأجرتهها،اتمخلصكذاهو:صهيونلابنةاقولوا8

ووديع،ومنصورعادلهو.إليكيأتيملككذااهو111(.62:)إسعيا"قدامه

.9(9:)زكريااتان"ابنجحشوعلىحمارعلىوراكب

،الزيتونجبلعندفاجيبيتإلىووصلواأورسليممنمربواولما11+

أتانأتجدانأمامكماالتيالقريةإلىاذهبالهما:قاثلاتلميذينيسوعأرسل

قيلمايتملكيكلههذافكانبهما...وأتيانيفحلاهمامعهاوجحشأمربوطة

أتانعلىوراكباوديعاياتيكملككهوذاصهيونلابنةقولوا:القائلبالنبي

5(.-أ2:أ)متى"أتانابنوجحش

:يهوذاخبانة-11

عليئ"عقبهرفع،خبزيكلالذي،بهوثقتالذيسلامتي"رجل!

.9(:41)المزمور

18(.:14)مرقسمعي.ااكل،يسلمتيمكمواحدان111+

الفضة:منثلاثونالخيانهثمنأ-2

،الأسباطكلمعمطعتهالذيعهديلأنقضوقصفتهاعصايافاخذت81

ص!الاأجرتيفاعطونيأعينكمفيحسنإن:لهمفقلت...اليومذلكفيفنقض

حبالاالأخرىعصايقصفتثم...الفضةمنثلاثينأجرتيفوزنوافامعنعوا.

.(14-11:15)زكرياويهوذا"إسرائيلبينالاخاءلأنقض

وقالالأحبارالى،الإسخريوطييهوذاوهوعشر،الإثنيأحدفذهبا+

ذلكمنذوأخذ.الفضةمنثلاثينلهفجعلواإليبم؟لأسلمهتعطونيماذا:لهم

.16(-2614:)متى"ليسلمهفرصهيترصدالحين

:يسوعمحاكمةفيالزورشهود-13

لأنهأعداثي...بسببمستقبمسبيلفيواهدنيطربقكربيااعلمني1!

فيالربجودأرىأنامنتأننيلولا،ظلمونافثزورسهودعليئقامقد

أعلملاوعمايقومونزوراسهود131(.-2711:)المزمورالأحياء"أرض

.12(-35:11)المزمور"لنفسيثكلاشرأالخيرعنيجازونييسألوننى.
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ليقتلوهيسوععلىزورشهادةيطلبونكافةوالمجلىالأحباروكان11+

.06(-2695:)متىكبير"عددالزورشهودمنأيديهممثل.بينأنهمعيجدوا،فلم

الهيكلهذاسأنقض:يقولسمعناهقدفقالوا:زوراعليهوشهدوابعضهم"فقام

11الأيديتصنعهلمآخرهيكلاأيامثلاثةفيوابنيالأيديصنعتهالذي

.58(-14:57)مرقس

المحكمة:فييسوعصمت-14

وكنعجةالذبحالىتساقكشاةفاه.يفتحولمفتذللهوأما،اظلمهـ1

أسمع،لافكأصمانا+وأما7(.53:)اشعيافاه*يفتحفلمجازيهاأمامصامتة

)المزمورحجةافمهفيوليسيسمعلا)نسانمعلوأكون،فاهيفتحلاوكأبكم

:3813-.)14

عليك؟هذانبهيشهدماذابشيء3تجيبأما:وقالالكهنةرئيسافقام+

والشيوخالأحباركانوبينما6311(.-2662:)متىساكتا!كانفقدمسوعوأما

عليك؟يعهدونكمتسمعأما:بيلاطىلهفقالل!ء.يجبلمعليهيشتكون

(.14-72:12)متىجدا"الواليتعخبحتىواحدةكلمةعنيجبهفلم

بلاسبب:يغض15-

.4(:96)المزمورسبب"بلايبغضوننيالذينرأسيشعرمنوكثر11!ا

بدلسبب.بلاوقاتلونيبيأحاطوابغضبكلام،كذببلسانعليئ"تكلموا

)المزمورحبي!بدلوبغضأخيربدلسراعليئوضعوا.يخاصموننيمحبتي

:9012-.)5

فيالمكتوبةالكلمةتتملكي،وأبيأناابنضونيفقدالآنواما11+

.25(-15:24)يوحناسبب"بلاأبغضونيإنهمسريعتهم

عليه:ويبصقيضربأ-6

العارعنأسترلموجهي،للناتفينوخديللضاربينظهريابذلت1!

6(.:05))سعيا"والبصق

تنبأ.لهويقولونهـللكمونهوجههويغطونعليهيبصقونقومافابتدأ+
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منواحديسوعلطمهذاقال"ولما.65(14:)مرق!يلطمونه"الخداموكان

وضفر2211(.:18)يوحناا؟االكهنةرئيستجاوبأهكذاقائلأ:واقفاكانالخدام

وكانوا،أرجوانثوبوألبسوهراسهعلىووضعوهسوكمنإكليلاالعسكر

3(.-91:2)يوحنايلطمونه"وكانوا،اليهودملكياالسلام:يقولون

البشر:عننبابةيمألم-17

مضروبامصاباحسبناهونحن،تحملهاوأوجاعناحملهاأحزانناالكن1كلى

والرباثامنا...لأجلمسحوقمعاصينالأجلمجروحوهوومذلولا،اللهمن

6(.-534:)إسعياجميعنا"ائمعليهوضع

أجلمنماتالمسبحانوهو،تلقيتهماشيءكلفبلإليكم"ئفغعث+

الكنب"فيجاءكماالعالثاليومفيوقامدفنوأنه،الكتبفيجاءكماخطايانا

فدىسيموتيسوعن4111(.-15:3كورنعةأهاليإلىالأولىبول!)رسالة

1151:)يوحناالفه"أبناءشملليجمعيموتبلفحسبالامةفدىوليس.الأمة

)متى"خطاياهممنشعبهيخلصلأنه،يسوعاسمهوتدعوابنأافستلد.52(-

21(.:ا

والأهانة:الضءيعلقى-18

الذينكل.الشعبمنومحعقرالبشرعندعار،إنسانلافدودةأناأما11كلنر

الربعلىاتكل:قائلينالراسوينغصونالشفاهيفغرون،بييستهزئونيرونني

(.8-226:)المزموربه"سرلأنهلينقذه،فلينجه

عنفانزلالثهابنكنتان:قائلينعليهيجدفونالمجتازونوكان11+

اتكل:والشيوخالكتبةمعويقولونمثلهميسخرونالأحباروكذلك.الصليب

.43(-2793:)متىعنه"راضيأكانإنالآنفلينقذهاللهعلى

أثمة:معيصلبأ-9

خطيئةحملوهو،أثمةمعوأحصيللموتنفسهسكبأنهأجل!منكا

12(.53:)اشعيا"المذنبينفيوسفعكثيرين

الكتابفتم.يسارهعنواخريمينهعنواحدلصينمعهوصلبوا11+

.28(-13:27)مرقسأثمة"معوأحمي:القائل
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:لعشربخلمعمرارةلهيقدم02-

أجد-فلمومعزينتكنفلمرمهانمظر!فمرض!.للبىكسرمدالعار11ه!

.2(أ-96:02)المزمورخلا"يسقوننيعطثعيوفيعلقمأطعاميفيويجعلون

أنا:قالالكتابيتمفلكيكمل.مدشيءكلأنيسوعرأىهذاابعد1+

ووضعوهاالخلمناسفنجةفملأواخلا،مملوءاموضوعاإناءوكانعظان.

قد:قالالخليسوعأخذفلما.فمهإلىوقدموهاالزوفانباتمنقضمبعلى

03(.-91:28)يوحنا+الروحوأسلمرأسهونكعى.كمل

:وقدماهيداهتعقبأصلأ-

11عظاميكلأحصي،ورجليئيدفيئقبوااكتنفعني.الأشرارمناجماعة1!

.(22:16)المزمور

رأيناقدالتلاميذ:لهققال.يسوعجاءحينمعهميكنفلمتوما"أمأ+

اثرفياصبعيوأضعالمساميراثريديهفيأبصرلمإن:لهمفقال.الرب

.25(-0224:)يوحنا"اؤمنلاالمسامير

جنبه:في-يطعن22

علىالاتينالأممكلهلاكالتمسانياليومذلكفي"ويكونكا

النعمةروحأورشليمسكانوعلىداودبيتعلىوأفيض،أورشليم

11لهوحيدعلىكنائحعليهوينوحونطعنوهالذيأناإليئفينظرون،والتضرعات

يحفظ.الربي!نجيهجميعهاومنالصذيقبلاياهي"كعيرة15(12:0)زكريا

.02(-3491:)المزمورينكسر"لامنهاواحد،عظامهجميع

يسوعاما،معهصلبااللذينوالآخرالأولسيقانفكسرواالجنودافجاء1+

بحربةالجنودأحدفطعنهمات.قدراوهاليهوصلوالمالأنهمساقيهيكسروافلم

يمسرلاعظم:القائلالكعابيتملكيهذاوحدثوماء...دم)ثرهاعلىفخرج

.37(-91:33)يوحنا"طعنوهالذيالىسينظرون:اخركتابفيوجاء.له

ثيابه:علىالقرعةالقاء23-

لباسيوعلىبينهمثيابييقسموناكتنفعني...الأسرارمناجماعة1!

.18(-22:16)المزمور"يقترعون
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)مرضواحد*كليأخذماذاعليهامقترعيننيابهاقتسمواصلبوهولما01+

قرعة"ألقوالباسيوعلىبينهمثيابياقتسموا:القائلالكعاباليتم2401(15:

.24(91:)يوحنا

موته:عندكنيمع-يدفن24

عندغنيومعمبرهالأشرارمعوجعل،شعبيذنبأجلمن"ضربكا

.9(-538:)إشعياااتهمو

هووكان،يوسفاسمهالرامةمنغنيرجلجاءالمساءكانولما11+

يوسففأخذ..!يسوعجسدوطلببيلاط!الىفتقدم،ليسوعتلميذاأيضأ

11الصخرةفينحتهقدكانالذيالجديدقبرهفيووضعهنقيبكتانولفهالجسد

.65(-2757:)متى

الثالث:اليوآفييقوم25-

تدعلن(الأسفلالعالمأو)-القبرالهاويةفينفسيتتركلن*لأنك8

يفديالله11)نما11(0-16:15)المزمور"الحياةطريقترينيفسادا.يرىقدوسك

،الربإلىنرجعاهلم151(.94:)المزمورياخذنى+لأنهالهاويةيدمننفسي

الثالثاليوموفي،يحيينايومينبعدفيجئرنا،ضربقيثعفينا،افعرسهولأنه

2(.-ا6:)هوثع"امامهفنحيايقيمنا

لمريماولافتراءى(للصلبالعالث)اليومالأحدصباحيسوعامام+

11التلاميذوأخبرتفمضت،سياطينسبعةمنهاأخرجالتيتلك،المجدلية

.9(:16سرفم)

الله:ابن26-

لي:قال،الربمضاءجهةمنداود(للملكهنا)والكلاماخبر"انيول

.7(2:)المزمور"ولدتكاليومأنا،ابنيأنت

لىيكونوهوأبا،(سيمانللملك)أيلهأكون(يهوههنا)والكلامانا01

.(7:14)صموئيلابنا!

منوصوت،عليهوايتاحمامةمثلنازلأاللهروح)يسوع(افرأى1+

.17(-316:)متى"سررتبهالذيالحبيبابنيهوهذاقائلا:السماء

!!!ر!
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الكلمةكانالبدءفي

بيحناإنجيلمقدمةعلىاضواء

،السماويالآبحولتدوربأنهاالإزائيةالأناجيلفييسوعاقوالتتميز

نايع!نيوهذا.لدخولهالأخلاقيهوالمتطلباتالسماءملكوتحلولوقرب

تعاليمهيصوغكانماوغالبا،الابحولبلذاتهحولتتمركزتكنلمتعاليمه

واالعلاميذاليهيوجههالأسنلةاستجابةوذلك،قصيرةاقوالأوأمثالشكلعلى

الىيلجأكانماونادرا،حولهيلئتمكانالذيالفضوليالجمعمنآخرون

:5،متىإنجيلفيالواردةالجبلخطبةأمامسبقا.بعنايةالمعذةالطويلةالخطب

الانجيل،مؤلفترتعبمنأنهاعلىمتفقوناليومالجديدالعهدفيالباحثينف!ن

نصفيرتبهاثم،متفرقةمناسباتفيقيلتليسوعأصليةأقولاجمحالذي

نأوجدنايوحناانجيلإلىانتقلناف!ذافيه.واضحةالخللعلائمزالتمامطرد

أقوالأوتمضمنالأجزاء،مفككةطويلةخطبشكلعلىغالباتأتييسوعتعاليم

بالآبوعلاقتهالابنيسوعالأساسيموضوعها،ومجازيرمزيطابعذات

مندرجةعلىالأقوالهذهكانتماوغالبا.الخلقخطةفيالمرسومودوره

احدىفيقالفعندمافهمها.علىيقدروالمأنفسهمتلاميذهأنبحيثالصعوبة

الأبد.إلىيحياالخبزهذايأكلمنالسماء،مننزلالذيالحيالخبز"أنا:خطبه

اليهودعليهتذمر".العالمليحياأبذلهالذيجسديهوأعطيهالذيوالخبز

يقولفكيف؟وأمهبأبيهعارفوننحنالذييوسفابنيسوعهذا.)اليسوقالوا:

يطيقمنعسيركلامهذا:منهمكثيرفقالتلاميذهأماالسماء؟مننزلتإنيالآن

(6:)يوحناا؟اسماعه

نأبحيثوالععقيدالتركيبمنهييوخناإنجيلفييسوعصورةان

شأنهامنالحدود،ابعدالىومختصرةمكعفةمقدمةإلىبحاجةكانالانجيل

انجزهماوهذا.ثناياهفيمبثوثةلهاحصرلاسيفراتفكعلىالقارئعون

يذرفيعيونانيبأسلوبالأولالإصحاحمنأ8الىأمنالآياتفيالمؤلف
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تحولتوللجازهااخعصارهاعلىالمقدمةهذهالتجريد.فيمغرقفلسفيطابع

المسيحي.للاهوتالسامقالبناءبعديخماعليهقامالذيالأساسحجرإلى

نأمرقساختاروبينمالكعابه.بفاتحةالأربعةالانجيليينمنكلزودنالقد

علىللاعتمادجاءعندماليسوعالأولبالظهورتتعلقتاريخيةبفاتحةإنجيلهيبدأ

بالميلادتتعلقملحميةفاتحةاختاراولوقامتىف!ن،المعمدانيوحنايد

ألىفالح!هفيبنالحلىف!نهلوحناأما.المبكرةوطفول!هلمسوعالإعجازى

منذاللهعندكانتالتي(باليونانيةاللوكوس)أوالكلمةا11لنواجهالعلاالسماوات

يسوعبجسدمريمرحمفيتعحدأنقبلالعالملخلقوسيلتهكانتوالتيالبدء،

منالرغموعلى.والحقوالنعمةالنورالعالمإلىمعهاجلبتالتيوهي.المسيح

يعنيالفلمفيبالمعنىأنهالاا+الكلمةيعنياليونانيةاللغةفياللوغوس"11أن

نوعين،الىينقسمالإنسانعندالكلامأنوبما.الكليالكوفيبالمفهومالعقل!11

الخارجفيعنهاالتعبيريجريلاذهنيةتصوراتعنعبارةهونفسينوع

الحالكذلكوالصو!،باللفظالخارفيفىعنهيعبرخارجىونوعباصوا!،

منصفةباعتبارهاللوغوسهونفسيكلامإلىيقسمالذيالثهبكلاميتعلقفيما

هيالتيالمعقولةالصورةباعتبارهاللوغوصهوخارجيوكلام،اللهصفات

فيوحدةوهنالكواحدا،شيئاوكلامهاللىيكونهذاوعلىللأشياء.جنمو

يوحنا:تعبيرحدوعلىاستقلالهما.منيبدوماعلىالطرفعنبينالهوية

الله.الكلمةوكان،الثهعندكانوالكلمة،الكلمةكانالبدءفي

الله.عندكانالبدءفيهذا

كان.مماشيءيكنلموبغيرهشيء،كلكانبه

.الناسنوروالحياة،الحياةكانتفيه

عليه.تقوىلاوالظلمة،الظلمةفييضيءوالنور

)المعمدان(.يوحنا)سمهالفهلدنمنمرسلانسانكان

.الناسجميعيدهعلىيؤمنلكيللنورليهدشاهداجاءهذا

للنور.ليشهدبلالنورهويكنلم

العالم.الىاتياكانإنسانكلينيرالذيالحقيقيالنور
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العالم.يعرفهولم،العالمكانوبه،العالمفيكان

بيعه.أهلقبلهفمابيعهالىجاء

الة.أبناءيصيرواأنسلطاناأولاهمفقدقبلوهالذينأما

جسد،مشيعةمنولا،دممنلاوولدواالذينوهم

الثه.منبل،رجلمشيئةمنولا

بيننا،وحلجسداصاروالكلمة

وحقا.نعمةمملوءا.الآبمنلوحيدكمامجدأمجدهفرأينا

قدبعدييأتيالذيانفيهقلتالذيهوهذاقائلا:ونادىلهشهديوحنا

أتتناالشريعةلأن.نعمةعلىنعمةبأجمعنانلناملمهومن.قبليكانلأنهتقدمني

المسيح.يسوعيدعلىإلينابلغافقدوالحقالنعمةواما،موسىيدعلى

عنه.أخبرالذيهوالأبحضنالذيالوحيدالابن،قطأحديرهلمالثه

هوالأولالمفهوم؟الفخمةالمقدمةبهذهي!حكمانمفهومانهنالك

معهموجوداللهكلامهوالذيفاللوغوسالتجعصد".11هووالثانياللوغوس"11

زمانياليسالصدورهذاأنإلا،عنهصدرأنهمنالركموعلى.الأزلمنذ

معنىيتضمنوجوديصدورهوصانما،معينوقتفيحدثانهبمعنى

المتوئدالابنهوواللوغوسالابهوفالثه.الاثنينبينالمرتبةفيالاختلاف

الاالمحصلةفيالاثنانوما،كلامههوواللوغوسالمتكلمهوالله.الثهعن

والزمنالععرمديةبينالفاصلالحدوعند".اللهالكلمةوكان11:واحدةهوية

إلىوسيلتهالكلمةأواللوغوسكان،العالميخلقأناللهقررلما،الدنيوي

منمعينةلحظةوفيكان"همماسيءيكنلموبغيرهسيءكلكانابه1:ذلك

لحممنانسانامريمرحمفيوتجتدعلياثهمناللوغوسهبطالدنيويالتاريخ

إلىاجاء1و:،يعرفهلمالعالمولكنبيننا".وحلجسداصار!والكلمة:ودم

أولاهم+فقد:الأمممنقبلوهالذينأمااليهود.من"بيتهأهلمبلهفمابيته

الثانية-الولادةتهبهمالتيالمعموديةخلالمن"اللهأبناءيصيرواأنسلطانأ

منبل،رجلمثةمنولاجسدمشيعةمنولادمامن1:ليستالولادةوهذه

منحررناالذيالمسيحيسوعأما،"موسىيدعلىأتتناالشريعةا.لأن".الله
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قط،أحديرهالما:الذياللهعنوأخبرناوالحق!بالنعمة8جاءنا:فقد،الشريعة

هوالابنوهذاعنه".أخبرالذيهوالآبحضنفيالذيالوحيدالابنولكن

يوع،مجيءمبلبهيعمهوناليهودكانالذيالجهلظلامقهرالذيالنور

11.عليهتقوىلاوالظلمة،الظلمةفييضيء*والنور:الحقبالثهالجهل

والعالماللهبينوصلصلةباعتبارهاللوغوسمفهومف!ن،الحقيقةوفي

يوحنا،إنجيلمؤلفابتكارمنلي!،العالمهذاخلقجرىبهالذيوالوسيط

الفلسفيالفكرفيكماالتوراتيالفكرفيمتابعتهنستطيعسيقتاريخلهبل

وسفرالأمثالسفريعحدثالعوراةكتابففي.المسيحيةعلىالسابقاليوناني

بينهوصلصلةلعكونسيءكلقبلالربخلقهاالتيالحكمة"11عنالحكمة

:الأمثالسفرفينقرأ.الخلقمهمةاليهأوكلتالذىوالوسيطالعالموبعن

الفضةتجارةمنخيرتجارتهالأن....الحكمةيجدالذيللأنساناطوبى1

بهاوالمعمسكلممسكها،الحياةسجرةهى....الخالصالذهبمنخيروربحها

انشقتبعلمه.بالفهمالسماواتأثبت،الأرضأسئسبالحكمةالرب.مغبوط

02(-313:)الأمعالندى"السحابوتقطراللجج

نفسها:عنتعحدثهيوها

مسحت،الأزلمنذ.القدممنذأعمالهقبلمن،طريقهأولحازنيالرب11

غزيرةينابيعتكنلماذ،أبدئتغمريكنلم)ذ.الأرضأوائلمنذالبدءمنذ

صنعقديكنلمإذ،ابدئتالتلالقبل،الجبالتقررتأنقبلمن.المياه

أنا،هناككنتالسماءثتتلما.المسكونةأعفارأولولاالبراريولاالأرض

ينابغتشددتلما،فوقمنالسحابأثبتلماالغمر،وجهعلىدائرةرسملما

،الأرضاسسرسملما،تخمهالمياهتتعدىفلاحدهللبحروضعلماالغمر،

مسكونةفيفرحة،قدامهدائمافرحةلذتهيومكلوكنتصانعاعندهكنت

31(.-822:)الأمثال.ادمبنيمعولذاتي،أرضه

الحكمة:سفرفيونقرأ

كلفيوتنفذتلجلطهارتهاوهي.متحرككلمنحركةأسرعالحكمة"ان

سائبةيشوبهالافلذلك.الخالصالفديرمجدوصدوراللهقوةبخارفإنهاشيء.
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وصورةالنقيةاللهعملمراةالأزليالنورضياءلأنها،نجسشيءيشوبهاولا

ذانها.فيثابتةوهىشيءكلوتجدد،واحدةوهيسيءكلعلىتقدر.جودته

منأبهى)نهاوأنبياء...دثهأحباءفتنشئالقديسةالنفوسفيتحلجيلكلوفي

)سفر"عليهتقدمتبالنورقيستماصاذا.للنجوممركزكلمنوأسمىالشمس

.27(-724:الحكمة

:عندهوتمكنالربمحبوبةوهي

فهيأحبها.مدالجميعورقي،الثهعندتحيالأنهامجدانسبهافياف!ن

4(.-83:الحكمة)سفر"لأعمالهوالمتخيرةالثهعلمأسرارصاحبة

كيرالأسفارمنوهو(،أخنوخأسرار)أوالثافياخنوخسفرويمحدث

للخلق:كوكيلالحكمةعن،القانونية

عناصر:سبعةمنالانسانتخلقأنحكمتيأمرتالسادساليوموفي11

العمقمنوعيناه،الشمسومنالندىمنودمه،الأرضترابمنفلحمه

ومنالملاثكةحركةمنوفكرهالصخور،منوعظامهللبحر،السحيق

الريح+ومنروحيمنوروحه،الأرضعشبمنوسعرهوشرالينه،الغيوم

1(.8(،:03الثاني)أخنوض!

معرفةعلىيوحناانجيلمؤلفكانالتياليونانيةالفلسفةإلىجئناف!ذا

قالققد.المبكرةبداياتهامنذاللوغوسمفهومعالجتأنهالوجدنا،بهاجيدة

الكونيالقانونهواللوغوسان،والعغيراتالجدلفلسفةصاحبهيراقليطس

القوةإنهالرواقيونوقالالوجود.فيالتغيراتأنواعأساسهعلىتجريالذي

لجميعالصقومةالمشتركةوالعلةوتحفظها،جميعأالموجوداتتسودالتي

وتجمعللوجودالمنفصلةالأجزاءجميعبينتربطالتيهيالقوةوهذهالأسياء.

ناالاسكندريفيلونقالالهيلينستيالعصروفي.مترابطةوحدةفيبينها

والعالم.اللهبينالوسيطوهو،العالمبواسطتهااللهخلقالتيالأداةهواللوغوس

راجع:الئانياخنوخسفرأجلمن(1)

6.WillisBarnston, The Other Bible, Harper, New,84,91kroy p
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المبدأهواللوغوسإن)2(العظمةالمثلثلهرمزالمعزوةالهرمزيةالرسائلوقالت

الله.ابنوهو،العالمالىالنظاميجلبالذي

إنجبلمؤلففكرعلىالأفوىالأثرببدوماعلىالاسك!ندريلفبلونكانوفد

بينأفكارهشاعتفقد)سكندرانيايهوديالكونهونظرا،زمنيأإليهالأقربفهو،يوحنا

فياليهوديةالمغترباتوبقيةالصغرىآسيافيأمفلسطينقيسواءاليهودمثقفي

عبرانيا،مثقفأمنه!ثريونانيأمثقفأ،م05سنةالمتوفى،فيلونكان.اليونانيالعالم

عنلاالتوراتيةللاسفاراليونانيةالتراجمعناليهوديةالدينيةمعارفهيأخذفكان

قسماكرش،العدينعميقمؤمنأكاننفسهالوقتفيولكعنهنفسها.العبريةالأصول

معتمدأ،اليونانيةالفلسفةوبينالتوراةفيجاءمابينالتوفيقأجلمنفلسفتهمنكبيرأ

لمنهجأسسمناولبذلكفكان،المقدصللنصوالمجازيالرمزيالتفسيرعلى

الإسلاميونالمفكرونذلكبعداتبعهالذيالمهجوهو،الدينصالفكرفيالتأويل

العيايإسلاميةالطوائفمفكريإلىإضافة،ومعصوفةوفلاسفةكلامعلماءمن

الصفاء.اخوانرسائلكعبواالذينالأفذاذوالمفكرين،الفلسفيالطابمعليهايغلب

فإنولذلك،متناهياللاهوفالثه.اللهلمفهومتصورههنفيلونفكرينطلق

طابعيتخذبشانهالقولنستطيعماوكل،إدراكهعلىقادرغيرالمتناهيعقل

بكذا.وليسبكذاليسهوبلوكذا،كذاليىفهو.الإيجابطابعلاالسلب

إنناالوجود.صفةالاإيجابيةصفاتمنلهكحبتأننستطيعلاالنهايةفيونحن

بلاوجودفهوالوجود.هذاكيفيةمطلقانعرفلاولكنناموجودالثهأننعرف

الاسموهوواحدااسماالاالربأسماءمنيثبتلافيلونقانولذلك.كيف

المتناهيكانولماا-15(.33:الخروجسفر)راجع)3(يهوهالوجود:علىالدال

فيربما،الاصكندريةفيواحدةفكريةمدرسةالىيثتمونمجهولونمؤلفونوضعهارصائل)2(

.الميلاديالأولالقرنمطلع

ثلمحهنافيلونأنويبدو.ومعناه،يهوهللاسماللغويالجذربخصوصمتفقينغيرالباحثون3()

أنا)ايأهيهالذياهيه:لهفقالاسمهعنربهموسىسألعندماالخروجسفرفيوردماإلى

هكذا:لموسىأيضأوتال.اليكم(رصلني)=انا(أميه:إسرائيللبنيتقولهكذاانا(.الذي

(.15-ا33:الخروج)سفر*اليكمأرسلنيآبائكمالهيهوه،إصرائيللبنيتقول
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هووسيطخلالمنالايتملاالعالمفياللهفعلف!نبالمتناهيي!تصللا

فيباطنهوفاللوكوس.وخلقهالثهبينالفاصلةالهوةيعبرالذياللوغوس

فيوحركةتغيركليتمبهاوالتيفيهاالحالةوالقوةالموجوداتعلةوهوالكون

الإلهية.القوىكلنفسهإلىيجمعوهو،الوجود

وذلكل!نسانالخلاصتحقيقهيفيلونعندالفلسفةغايةأنوبما

لتحقيقيرسمهالذيالطريقف!ن،معناهياللاحالةالىالمتناهيلحالةبتجاوزه

وفانزائلالعالمانوتعرف،نفسكتعرفبهالذيالتصوفهوالخلاص

اللهمعرفةالىتتجهذلكعند.فيهموجودشيءلأياطلاقاقيمةولا،ومتناه

فيه)4(.نفسكعنوالفناءصالهاماحدسا

!!!

راجع:فيلونفكروفياليونانيةالفلسفةفياللوكوصمفهومأجلمن)4(

97.301ص،9791ببروتالقلمثار،ابونليالفكرخريف:بدويالرحمنعدالدكور
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يوحناابخيلمشكلة

الهبوبالتلميذإلىوعودة

رؤيةيمعلكفهو.الأربعةالأناجيلبينمتفردةظاهرةيوحناإنجيليعتبر

شيءيوازيهالا،يسوعأقوالفيوأسلوبا،زمنيأوتحقيبأ،عامةوبنية،خاصة

الازالية.الأناجيللاهوتعنمختلفالاهوتالناويقدمكما.الأخرىالأناجيلفي

حلولقربعلىتركز،اخرويةرسالةهيالازائيةالأناجيلفييسوعقرسالة

والضاريخالزمنينتهيعندما،لدخولهاللازمةالأخلاقيةوالمطالباللهملكوت

ينهيديانأالثانيقدومهفيابنهولرسل،الشيطانسلطةمنالعالماللهوينتزع

تعبيروردوقد.المؤمنونيرثهجديداعالماانقاضهعلىويقيمالقديمالعالم

يردلمالذييوحنا)نجيلأما،مرةثمانيننحوالإزائيةالأناجيلفياللهملكوت

اللاهوتيةمراميهلناتوضحمعهتعاملهطريقةف!ن،واحدةمرةإلاالتعبيرهذافيه

لهفقالعل.منولدإذاإلااللهملكوتيرىانيمكنهاحدمناما1:المختلفة

بطنفييدخلأنأيستطيعسيخ؟وهويولدأنالإنسانيصعكيف:نيقوديموس

نايمكنهأحدمنما:لكأقولالحق،الحق:يسوعأجابيولد؟ثمئانيةأمه

الجسدفمولود.والروحالماءمنمولدهوكانوكدإذاإلاالثهملكوتيدخل

دخولانأي6(.-3:3)يوحناروحا"يكونالروحومولودجسدايكون

عنالانسانماتإذاوالأنهنامتيسرهوبل،مقبلزمانفييكونلاالملكوت

عرفانرسالةهيصانمااخرويةرسالةليستيموعفرسالة-الثهفيوعاشنفسه

علىبموتهللعالمالخلاصحملالذيالابنمعرفةخلالمنيتحققروحي

الصليب.

أفكاروتعخلله،المستوىرفيعيونانيأدبيبأسلوبيوحناإنجيليعميز

منواحدأالاسكندريفيلونكانالتىالوسيطةالأفلاطونيةإلىتنتميفلسفية

عليهيقومالذياللاهوتيالأساستشكلغ!نوصيةأفكارإلىاضافةممثليها،أبرز

عنللبحثمصدرااععبارهإلىالسابقفيالباحثيندعاماوهذا.الإنجيلهذا
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منكثيراولكن.التاريخييسوععنللبحثمصدرامنهأكثراللاهوتييسوع

بتفاصيلزودناقديوحناإنجيلمؤلفأنيروناليومالجديدالعهدفيالباحثين

وعنأورسليم(الا!سمايسوعأيامفيقلسطينوطبوغرافيةجغراقيةصصحيحة

كانمؤلفهأنرأيهمفييرجحالذيالأمر.الهيكلوطقوساليهوديةالعادات

منكبيربقدرتتمععيرويهاالتيالأحداثوأن،يسوعحياةعلىعيانشاهد

المصداقية.

عامبينمازفيإلىترجعيوحناإنجيلمنوصلعناالعيالذراتأقدمإن

أواسطمنجاءتناقدالانجيلهذاإلىالإشاراتأقدمأنكما،ام03وعام125

والراي.م125عامقبلدؤنقدالانجيلأنيعنيوهذا.الميلاديالثانيالقرن

هومنولكنام)1(.15وعام001عامبيندؤنقدأنهاليومالباحعينلدعاالغالب

هو؟يوحناأىولكنيوحنا".بحسبالانجيل11:تقولالانجيلمقدمةإن؟مؤلفه

مسيحيةأدبياتأوللناقدمالذيوهو،م63عامالرسولبولسوفاةبعد

الذيالتأثيريعادلالمسيحيةالعقيدةعلىكبيراتأثيرأأحديمارسلم،مدونة

منواحدااعتبارهإلىالمبكرةالكنيسةدعاماوهذايوحنا.انجيلمؤلفمارسه

معكانالذيالسمكصيادزبديبنيوحناوبينبينهوالمطابقةعشر،الاثني

يسوع،أحبهالذيالنلميذفهو.يسوعالىالمقربينالعلاميذمنيعقوبأخيه

بأنهاياخيرالاصحاحفيإفهامناارادولكنه؟اسمهذكرالإنجيلأغفلوالذي

تدوينه.وراءكانتسهاداتهاناو.كاتبه

فيإسارةأيغيابهييوحنا،)نجيلدارسيواجههاالتيالمشكلةولكن

أحبهالذيوالتلميذزبديبنيوحنابينبالمطابقةتوحيأنيمكنالإنجيل

يأتولم،يسوعحياةفيوأخيهيوحناوجودتقريباتجاهلقدوالمؤلف.يسوع

اسميهماذكردونزبديكابنيإلهماأسارعندماواحدةمرةإلاذكرهماعلى

منلكنلم)نجدأ،المستبعدمنأنهذلكالىلضاف2(.-211:)لوحنا

كاتبهوالمتعلموغيرالمتواضعالسمكصياديوحنايكونأن،المستحيل

Facesof,كل!ح!ثم!ام!22،.ه001 Jesus1(7!!!يع!ل!ح(
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أعمالسفرسبقناوقد.الفلسفيوطابعهالراقيالأدبيبأسلوبهالرابعالانجيل

بانهمابطرصمعوصفهعندمازبديبنيوحناوسذاجةبعاميةالاقرارإلىالرسل

ذلكبعدوماماالشفاءمعجزاتإحدىالتلميذانهذانأجرىأنفبعد.اميان

رأواافلحا1:يستجوبونهماوراحواالكهنةاستدعاهما،الشعبفييخطبان

(أخرىترجمةفيعاميين)أوامحينعرفوهماوقدتعجبواويوحنابطرسمجاهرة

ذلكالىوهم.يسوعصحابةمنقبلاكاناأنهماعرفواولكنهمعندهما.علمولا

عنه،يجيبونهممالديهميكنفلمقربهما،واقفأشفيالذيالرجليرون

يوحناهنالكقهل15(.-413:)أعمالالمجلعى"منبالانصراففامروهما

بالعلميذاليوحناهذاعلاقةهيوما؟الرابعالإنجيلكاتببكونأنيمكنآخر

؟المحبوب

ماومنها،الأواثلالمسيحععنلدىالمتداولةالأخباربعضفيوردلقد

الىانتقلقدالرسوليوحناان،م018عامنحوليونأسقف)يرنايوسعندورد

أقنعهأيامهأواخروفي.هناكمديدأعمراوعاشالصغرىبآسياافسوسمدينة

لدينايوجدلاولكن.الرابعالإنجيلفأنجزيسوععنذكرياتهيدونبأنالبعض

رحلقد(زبدي)ابنالرسوليوحناأنعلىالميلاديالأولالقرنمنشواهد

قبلماالىيعودالجديدالعهدفيأخبارهمنلديناماوكل،الصغرىآسياإلى

معذهبعندماا84:الرسلاعمالسفرفيمرةلآخرذكرفقد.م06عام

أهاليإلىرسالتهفيبولسذكرهكما،السامرةمنطقةفيالتبشيرأجلمنبطرس

)غلاطيةأورسليمكنيسةأعمدةباعتبارهمالربأخيويعقوببطرسمعغلاطية

يعقوبأخيهمقتلعنيخبرناالأعمالسفرأنكما،م05عامنحووذلك(29:

اخباروذكرت،2(-12:1)أعمال41معامالأولأغريباهيروديدعلى

ومن.)2(وجيزةبفترةذلكبعدنفسهيوحناقتلواقداليهودانأخرىمتداولة

أهاليالىالمعروفةرسالتهفيأنطاكيةأسقفأغناطيوسأنللنظرالملفت

)قامةالىبذلكمشيرأبول!ا.،اهل."يا:بقولهخاطبهمقد،م011عامافسوس

(2.9691,Hugh Schonfield, Those Incredible Christians, Bantam, .N)Y
.19105
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إفسوس(.أهاليالى)الرسالةالعهمالموجهةورسالتهعقودعدةمنذبعنهمبولس

أنجزعندمام1اوه155عامبينإفسوسفىمقيماكانالرسوليوحناأنولو

بيايناديهمأنبهأحرىوكان،ذلكذكرفيأغناطيوسترددلما،هناكإنجيله

بولم!)3(.الىمنهميوحناإلىعهداأقربكانوالأنهم،الرسوليوحناأهل

خلالالصغرىاسيافينشطةكانتأخرىمهمةمسيحيةشخصيةأنعلى

م1مهعامظهرالذيكعابهفيبابياسيدعوها،الإديالأولالقرنمطلع

الأخيروفاةقبلهذابيوحنابابياسالتقىوقد(.القسيوحنا)أوالشيخبيوحنا

التلاميذأحدعرفشخصأيعنباحثاكنابهمادةيجمعكانعندما،م013عام

أحداثعلىمباسرةسهاداتعلىهؤلاءمنيحصلعله،ليسوعالمباشرين

نأيمكنهذاالشيخيوحناأنإلىبعيداوقريبمنيشرلمولكنه.الانجيل

)4(.المحبوبالتلميذنفسههويكون

لأنهالجديد،العهداسفارعنغائبةليستالشيخيوحناشخصيةأنعلى

الكاتبأننجديوحنا،اسمهشخصإلىالمعزوةالثلاثالرساثلمناثنتينفي

1(.:الثالثةوالرصالة،:االثانيةيوحنا)رسالةالشيخ"11لقبتحتالبدايةفينفسهقدمقد

يوحنا؟رسائلمؤلفهوأيضابالشيخالمعروفالصغرىاسيايوحناكانفهل

بالتلميذصلتههيوما؟الرابعالإنجيلبكتابةصلةلهفهلكذلكالأمركانواذا

الانجيلثنايافيلنبحثنتوقفسوفالأسئلةهذهمعالتعاملقبل؟المحبوب

نأدونيسوعأحبهالذيبالتلميذالمؤلفدعاهالذيالمجهولالتلميذعنالرابع

اغمضواقداليومحتىالباحمينولكنافصحلعلههلأم.اسمهعنيفصح

؟المسيطرةالمسبقةالأفكاربتأثيروذلك،أبصارهمتحتهوعمااعينهم

الصياغةعنالمسؤوللناتركهماالوضوحغايةفيملاحظتانهنالك

هذاانجازعنمسؤولينسخصينوجودمنهمانستشف،للانجيلالنهائبة

هووالثاني،يسوععنذكرياتهيمليكانالذيالحبيبالتلميذهوالأول،العمل

Geza,3)أ."ا Vermes, op.cit)
(4.291.Hugh Schonfield, op. cit,)p
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وتفسيرهقهمهخلالومنباسلوبهصياغتهاويعيدالذكرياتهذهيدونكانالذي

هاتين!اليكم.للمدونالذاتيبالتفسيرالواقعةمعهااختلطتبطريقة،للوقائع

الملاحظتين:

التعجيلاجلمنالمصلوبينسيقانبكسرالأمرالجنودتلقىعندماا-

يسوعالىوصلواوعندما،والثانيالأولاللصساقيبكسرقاموا،بموتهم

يقولوهناوماء.دمالإثرعلىفخرججنبهفيبحربةأحدهمفطعنهميتأوجدوه

يقولأنهويعلمصحيحةوشهادته،رأىالذيبذلكايثمهد1؟الانجيلمؤلف

لنايقدملاالمؤلفأنهناالواضحومن.35(-31)91:مئله"لتؤمنواالحق

اخر.شخصشهادةوانماالخاصةسهادته

الحبيبالتلميذإلىفيهايعزوالتيالتاليةبالجملة)نجيلهالمؤلفهـيختم

بهذهيشهدالذيهوالتلميذوهذا:فيقول،سهاداتمنيسوععندؤنهماكل

قائلأ:ويتابعالشهاداتصاحبعننفسهالمؤلفيميزثمويدؤنها"الأمور

.24()21:حق"شهادتهأننعلماونحن

سياقفيالنهايةالىالبدايةمنالتلميذهذاظهوراتالانولتتابع

العلميذبأننفعرضأنلنايشألمالانجيلمدونأنكيفونلاحظ،الأحداث

علىينطبقبشأنهأوردهماكلوان،زبديبنيوحناهويسوعأحبهالذي

الانجيل11بحثفيأوردناهمابعضذكرهنانعيدولسوفتمامأ.مختلفسخص

عناصرإليهومضيفينالموضوعفيمتوسعين"،الجيبالتلميذولغزالسري

.جديدة

حيثالتلاميذ،دعوةروايةفيالأولىللمرةالحبيبالتلميذيظهرا-

أتباعه،أولوصارابيسوعالتحقاوفدالمعمدانيوحناأتباعمناثنيننجد

ايضاالغدوفي11:اسمهالمؤلفلنايذكرلمواخربطرسأخوأندراوسوهما

اذهو:فقالماسيايسوعالىقنظر،تلاميذهمنواثنانهوواقفايوحناكان

يتبعانه،ونظرهمايسوعفالتفت.يسوعفتبعايتكلماللميذانفسمعه.اللهحمل

فقال؟تقيمأين(معلمياتفسيره)الذيرابيفقالا:؟تطلبانماذالهما:فقال

وكانت.اليومذلكعندهومكثايقيمأينونظرافأتياوانظرا.تعالالهما:
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سمعانأخواندراوسوكانالظهر(.بعد)=الرابعةالعاشرةنحوالساعة

اخاهالصباحعندفلقي.وتبعاهيوحناسمعااللذينالاثنينمنواحدابطرس

إليهفنظر.يسوعالىبهوجاء.المسيحأيمأشيحا،وجدنا:لهفقالسمعان

*بطرستفسيرهالذيصفا،تدعىأنتيونا،بنسمعانأنت:وقاليسوع

ونثناليل،قيلبسهمااخرينتلميذينيسوعيدعوذلكبعد.35-42()1.

اندراوس:همخمسةيسوعتبعواالذينايأوائلالتلاميذعدديغدووبذلك

وعلى.الاسمالمغفلوالعلميذ،ونثنائيلوفيلب!س،أخوهبطرسوسمعان

زبديابنيويوحنايعقوبف!ن،الازائيينلدىالتلاميذدعوةروايةعكس

بهالتحقاوأينمتىندريولايوحناعندالأوائلالتلاميذروايةعنكاثبان

ذلك.بعد

خلالالايوحنا)نجلفيذلكبعدالاسمالمغفلالتلميذهذايظهرلا2-

الذيالتلميذ11لقبالمؤلفإليهأضافأنوبعد،يسوعحياةمنالأخيرالأسبوع

نأإلىالأخير)صحاحهفيأشارقدالإنجيلمؤلفأنوبما".يسوعأحبه

المسيحيونتلقاهالذيانجيلهانجازوراءتكمنالاسممغفلتلميذسهادات

مؤلفأنالبدايةمنذساعفقديوحنا+،بحسبالانجيل11عنوانتحتالأوائل

حجب!قدالمسيطرةالفكرةهذه.يعقوباخوالرسوليوحناهوالانجيلهذا

يسوعلهاكنالذيالوحيدالتلميذأنوهي،الوضوحغايةفيحقيقةالجميععن

يظهرالتيلعازرإحياءوقصةومرتا.مريمأخوعنيابيتمنلعازرهوخاصاحبأ

تثبت،المرةهذهالصريحباسمهولكن،الثانيةللمرةالاسمالمغفلالعلميذفيها

مريمقريةمنعنيابيتمنلعازروهومريضاإنسان+وكان:إليهنذهبماصحة

بشعرها،قدميهومسحتبالطبالربدهنتالتيهيومريممرتا.وأختها

اذهوسيديا:تقولانيسوعإلىالأختانفأرسلتأخاها.المريضلعازروكان

فيلبثأنهعلىولعازر.وأخمهامرقايحبيسوعوكان...مريضتحبهالذي

المقطعهذافينلاحظ6(.-اا:ا)يوحنا"مريضأنهعرفبعدمايومينمكانه

تحبهالذي11:لهقالعافالأختانللعازر،يسوعحبعلىمرتينأكدالمؤلفأن

منيليوفعماولعازر!.وأخهامرتايحبيسعوكان11:المؤلفوقال"،مريض
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الطرفين.بينجمعتالتيالمحبةهذهعلىأخرىتوكيداتهناكالقصةهذه

لكني،نامقدحب!يبنا+لعازر:لتلاميذهيسوعقالالخبرتلقيهمنيومينفبعد

وهيمرلمواستقبلعهعنيابيتإلىوصلوعندما1(.):)11"أوقظهلكياذهب

كيفأنظروااليهود:فقال.يسوعابكى1المعزينمنتبعهامنمعهاويبكيتبكي

السابق:بحثنا)راجعالسريمرقس)نجيلوفي36(.-35:ا)1"يحبهكان

بالتلميذاختلىوقديسوعنجد(المحبوبالتلميذولغزالسريمرقسإنجعل

كانأنهأي"،اللهملكوتأسرارايعلمه1وهوبطولهالليلاحيائهبعدالحبيب

منه.المقربينعلىوقفاكانتخاصةبتعاليماليهيفضي

لا،التبشيريةيسوعحياةاخرفيالمحبوبللتلميذالثانيالظهورهذا

وسوفالعلاميذ.دعوةروايةفيالأولالظهورمنذبهيجتمعلميسوعأنيعني

الفصحسبقتوالتيأورسليمفيالطويلةإقامتهخلاليسوعأنكيفلأحقأنرى

حيثأورسليميتركأسهرثلاثةولمدةيومكلفيكان،الآلاموأسبوعالأخير

.هناكالليللقضاءالزيتونجبلفيعنيابيتالىويتوجهالنهار،فييعلمكان

هذهمناثراالمحبوبالتلميذذكرأغفلتالتيالإزائيةالأناجيللناحفظتوقد

سائرونهم*وبينماعنيا:بيتوأسرةيسوعبينجمعتالتيالمميزةالعلاقة

عندجل!ستمريمتدعىأختلهاوكانمرتا،اسمهاامراةفاضافعهقريةدخل

الضيافةمنكثيرةبامورمشغولةمرتاوكانت.كلامهإلىتستمعيسوعقدمي

نألهافقل؟وحدياخدماختيتتركنيانتبالىأما،ربيا:وقالتفأقبلت

.42(-0138:الوقاإلخ".لها..وقاليسوعفأجاب.تع!ينني

قبلالجليلمنقادمايسوعوصل،لأورشليمالأخيرةزيارتههـفي

الأسرةلهفاعدت.هناكليلعهباتحيثعنيابيتفيوتوقفأيامبسعةالفصح

مئافاخذت.معهالمتكئينجملةفيفكانلعازرأماتخدممرتاوأخذت11دشتاء

بشعرها،مسحتهماثميسوعقدميودهنتالثمنكئيرخالصناردينطيبمن

8(.-ا:12)يوحناالخ"...بالطيبالبيتفعبق

يسوعأعدهاالعيالترتيباتفيمهمدورللعازركانأنهويبدو4-

بيتمنقربواذا11:لوقاانجيلمنتأتيناهناوالشهادة.أورسليملدخوله
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مناثنينارسل،الزيتونجبليدعىالذيالجبلعندعنياوبيتفاحي

جحشاتجدانتدخلانهاوحين،أمامكماالتيالقريةالىاذهبامائلا:تلاميذه

لماذااحدسألكمامانبه.واتيافحلاه،قطالناسمنأحديركبهلممربوطأ

علىثيابهماوطرحايسوعالىبهفأتيا...إليهمحعاجالس!يدإنلهفقولاتحلانه

قديسوعأنهناالواضحمن28-36(.:91الوقا.001يسوعوأركباالجحش

وهوعلهسيركبالذيالجح!ثىتأمينمهمةعنيابيتمنشخصالىعهد

،يسوعبهيثقالذيلعازرسوىليسالشخصوهذا،أورش!ليمالىداخل

الرب11:وهيالجحشلاستلاميأتيمنسيقولهاالتيالسركلمةاعطاهومد

11.إليهمحتا!

قبلأورشليمفييسوعقضاهاالتيالأخيرةالخمسةالأيامهـخلال

فينقرأعنيا.بيتفيليبيتالمساءفيالمدينةمنينسحبكانعليهالقبض

وكان.فيهسيءكلوتفقد،والهيكلأورشليميسوع+فدخل:مرقسإنجيل

وفيا(.ا:11)مرقسعشر"الاثنيمععنيابيتإلىفخرجامسىقدالوقت

هووبينماقيها.فباتعنيابيتالىالمدينةمنوخرجتركهماثم1:متىإنجيل

يسوعأنهناالمؤكدومن.(18-2117:)متىالخ"صباحا...المدينةالىراجع

اخر.مكانأيفيلاوأختيهلعازردارفييبيتكان

أغفلالذيالأخرالتلميذاسمعنيوحناانجلمؤلفأفصحأنبعد6

إلىيعود،يسوعأحبهالذيلعازرانهوعرفناالتلاميذ،دعوةروايةفياسمهذكر

العشاءفاثناء".يسوعاحبهالذيالتميذ11لقبتحتالأخيرالعشاءقصةفيذكره

فكان.سيسلمنيمنكمواحداانلكماقولالحق،الحق11:لتلاميذهيسوعقال

احدوكان.عنهقالمنفيمحتارونوهمبعضابعضهمالىينظرونالتلاميذ

سمعاناليهفأوما.يحبهيسوعكانالذيوهويسوعحضنعلىمتكئاالتلاميذ

وقاليسوعصدرعلىفاتكاعنه.قالالذييكونأنعسىمنيسألانبطرس

)يوحنا.اوأعطيهاللقمةأناأغمسالذيذاكهو:يسوعأجاب3هومنسيديا:له

:1321-)26.

يملكهبأورسليمبيتفيحدثقدالأخيرللعشاءالاجتماعهذاانويبدو
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تامةبسريةالعشاءهذاترتيبأمراليهأوكلقديسوعوأن،لعازرالغنيالتلميذ

حيثمرقسانجيلعنهايتحدثالسريةالترتيباتهذه.مكانهاليهوديعرفكيلا

انسانفيلاقيكماالمدينةإلىاذهبالهما:وقالتلاميذهمناثنين*فأرسلنقرأ:

أينيقولالمعلمإن:البيتلربققولايدخلوحيعما،فاتبعاهماءجرةحامل

غرفةالبيتاعلىفيفيريكما3تلاميذيمعالفصحعث!اءفيهااكلالتيغرفتي

قولمنلنايعضح(.15-4:112)مرقس"هناكلنافهيئاه،مفروسةواسعة

رتبقديسوعأنإلخ(11،...غرفةالبيتأعلىفيافيريكما1:للتلميذينيسوع

بخصوصصاحبهمعواتفقللعشاءاخعارهالذيالمنزلوتفقدللع!ثتاءمسبقا

.الاجتماعفيهسيتمالذيالموضع

إلىجلوسههولعازر،بيتفيحصلقدالعشاءأنلنايؤكدمماولعل

كماالرثشى.ضيفهجانبالىالمضيفيجلسكماالماثدةصدرفييسوعجانب

مدىعن،تحعهالمطويةيسوعساقعلىبمرفقهيتكئوهولعازرجلسةتفصح

علىالأجرأكانققدهنامنبينهما.العلاقةفيالرسمياتوغيابمعلمهمنقربه

رئيمىوهوبطرسحفزماوهذاطرحها.علىالأخرونيجرؤلاأسثلةطرح

بحركةلعازرفقام.الخائنهويةعنيسوعيسأللكيلهالإيماءعلىعشرالاثني

يوجهوهويحموعصدرعلىاتكأعندمابينهماالعلاقةدتءعلىثانيةتدل

إليه.السؤال

لوحاتننسىأنيجب،الأخيرالعئحاءمشهدعنواقعيةفكرةناخذولكي

الىكراسيجملىجالسينعشروالاثنييسوعتصورالتيالأوربيةالنهضةعصر

منهايسكبمتنوعةأطعمةعلىالحاويةالصحفاتمنعددعلهامستطيلةطاولة

يتربعحيثالأرضعلىجلسةذلكمنبدلاونتصور،)فراديةصحونفي

اث!مانأوواحدةصحفةعليهاالارتفاعقليلةطبليةأومفروشغطاءحولالتلاميذ

شوكاتاوملاعقدونالمرقوقالخبزمنصغيرةبقطعالجلوسفيهايغمس

أغمسالذيذاكاهوا:قالعندمايسوعجوابعليهيدلماوهذا.وسكاكين

يغمسالذيعشر،الاثنيمنواحداهو1:مرقس)نجيلوفي"وأعطيهاللقمة

(.02-14:)مرقسالصحفة"فيمعي
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أجلمنالكهنةرئيسدارإلىوسوفهيسوععلىالفبضفصةمي7

الذيالأخر!التلميذ11لقباستخدامالىالإنجيلمؤلفيعود،استجوابه

تفرقفقد.يسوعأحبهالذيالتلميذلقبمنبدلاالإنجيلمطلعفياستخدمه

دارإلىيتبعهولمراعيها،ضربخرافمعليسوععلىالقبضبعدالتلاميذ

وكان.يسوعيتبعانالآخروالتلميذبطرسسمعان*وكان:اثنانإلاالكهنةرئيس

الكهنة،رئيسدارالىيسوعمعفدخلالكهنةرئيسعندمعروفأالعلمبذذلك

معروفاكانالذيالاخرالتلميذفخرجخارجأ.البابعندواقفافكانبطرسوأما

60--18:13)يوحنا"بطرسفأدخلالبوابة)الجارية(وكلمالكهنةرئي!عند

قولحدعلى"الكهنةرئيىعندمعروفا"كانيسوعتلاميذبينمنفمن

صيادزبديبنيوحناهوهل؟بيتهإلىشاءمنادخالحقويملك،المؤلف

تقيمالتيالغنيةالأسرةابنالأورشليميلعازرأم،الجليلمنالمتواضعالسمك

اورسليم؟فياخربيتولهاعنيابيتضاجةفي

شخصية،صداقةتكنلمالكهنةرثيسمعالابلعازرصداقةأنويدو

لهيحملالكهنةرئيم!كانالذيأبيهعنلعازرورثهاتقليديةعائليةصدامةصانما

لذكرىوفاءوأختيهبلعازراهتمامهذلكبعدتابعثم،وفاتهقبلشخصيةمودة

منالأبرصسمعانباعتبارهلعازرأبيشخصيةعنممابقاكشفناوقد.والدهم

عطرزجاجةبسكبامراةقيامقصةوفاتهبعدبيتهفيجرتوالذيعنيا،بيت

-8(،أ:12ويوحنا،13-266:ومتى-14:3،9مرقس)راجعيسوععلى

موضعه.فيفليراجع،االمجدليةمريمالغز1بحثنافيوذلك

مأومعهالحبيبللتلميذالصلبعمليةعلىالقاثمونسمحوقد8-

فكانواالباقونأما،يسوعصليبتحتبالوقوفالتلاميذمنوامرأتانيسوع

يحبهكانالذيالئلميذجانبهاصالىأمهيسوعرأىفلماا:بعيدمنينظرون

التلميذفأخذهاأمك.ذاهوللتلميذ:قالثم،ابنكذاهوامرأةيا:لأمهقال

مأأخذالذيالتلميذهذا27(.-91:25)يوحناالساعة!قلكمنبيعهإلى

يسوعتلاميذبينالوحيدلأنهلعازر،الايكونأنيمكنلا،بيتهإلىيوع

علىنفسهاأورسليمفياخربيتأوربما،المدينةضواحيفيبيتأيملكالذي

.أعلاهاسشج!ناما
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يقولوماء،دمإثرهاعلىفظهرجنبهفيبحربةيسوعطعنعندما9

يقولأنههـلعلم،صحيحةوشهادته،رأىالذيبذلكايثهدأ:الإنجيلمؤلف

هوالخبرهذافيرأىا.ب+الذيوالمقصود35(.:91)يوحنا"مثلهلتؤمنواالحق

الصلبواقعةحاضراكانالذيالتلاميذبعنمنالوحيدلأنهالحبيبالتلميذ

.قربعنوعاينها

لقبالمؤلفيستخدم،قيامتهبعدللمجدليةيسوعظهورقصةفيا-5

المجدليةجاءتفعندما.يسوعأحبه*الذيلقبإليهمضافأالآخر"التلميذ11

الىوجاءتركضت11:مدخلهعنالحجرأزيحوقدفارغافوجدتهالقبرلسفقد

السيدأخذوالهما:وقالتيسوعأحبهالذيالاخرالتليئدالىبطرسسمعان

القبر،الىوأتياالآخروالتلميذبطرسفخرج.وضعوهأيننعلمولسناالقبرمن

فانحنىالقبرإلىوجاءبطرسالاخرالتلمذفسبقمعايركضانالاثنانوكان

القبر...ودخليتبعهبطرسجاءثم،يدخللمولكنهموضوعةا!فانفنظر

15(.-ا5:2)لوحنافامن"ورأىاولاجاءالذىالآخرالملممذدخلفحب!عذ

ذكريرد،يوحنا)نجيلوفق،قيامتهبعدليسوعظهورآخرفيا-ا

أنهنفهمالأولىالمرةفي.مراتثلاثيسوعاحبهالذيأوالآخرالعلميذ

للتلاميذنفسهيسوعأظهرهذاابعد1اسمهما:المؤلفيذكرلماثنينمنواحد

لهيقالالذيوتوما،بطرسسمعانكانهكذا:ظهر.طبريةبحيرةعلى

(،ويعقوب=يوحنا)زبديوابنا،الجليلقانامنالذيونثنائيل،التوأم

هوبةلمعرفة2(.-ا21:)بوحنابعضهما"معنلامبذهمنآخرانواثنان

دعوةروايةإلىنرجعانعلينااسميهما،المؤلفيذكرلماللذينالتلميذين

اسمهالمؤلفلناذكرأحدهما،ليسوعاستجاباتلميذينأولالىالتلاميذ،

بعدفيماودعاهمغفلااسمهتركوالثانيبطرسسمعاناخواندراوسأنهعلى

كانأيضاالغدوفي11:معاباللقبيناو،يسوعأحبهالذياوالآخر،التلميذ

حملذاهو:فقالماشيايسوعالىفنظر.تلاميذهمنواثنانهوواقفأيوحنا

بطرسسمعاناخواندراوسوكان...يسوعفتبعايتكلمالتلميذانفسمعه.الثه

وبالطريقة.04(-35:ا)يوحناوتبعاه+يوحناسمعااللذينالاثنينمنواحدا
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المشهدوفي،أندراوساسميغفلالأخيرالظهورقصةفيالمؤلفف!ننفسها

فإنالحالتينكلاوفي.المحبوبالتلميذباعتبارهالعانيهويةعنيفصحالتالي

اشارفقدزبديبنيوحناأماولعازر.أندراوسهماالمقصودينالتلميذين

كابنيمعاوجودهماالىأشارعندمايعقوبأخيهمعوجودهالىالمؤلف

يكونأنيمكنلاالمحبوبالتلميذف!نوبالتالياسميهما،ذكردونزبدي

.زبديبنلوحنا

نحننذهب:لهفقالوالأتصيد.ذاهبانا:لزملائهقالبطرس)نثم

فلماشيئا.يمسكوالمولكنهمبشباكهموألقواالسفينةفدخلوا.معكأيضأ

لهم:فقال.يعرفوهلمالتلاميذولكنالشاطنعلىيسوعوقفالصباحطلع

إلىالشبكةالقوا:لهمفقاللا.:أجابوه؟يؤكلسيءأعندكمالفتيانأيها

عند.السمككثرةمنسحبهاعلىيقدرواولمفألقواتجدوا.السفينةيمين

سمعفلما.الربهو:لبطرسيحبهيسوعكانالذيالعلميذاقال:ذلك

ولماالبحر+فينفسهوألقىعرياناكانلأنهبثوبهأئتزرالربأنهبطرس

:يسوعلهمقال،ذراعمئتينحومنهقريبينوكانوا،الشاطئالىوصلوا

اياسمعان1:لبطرسيسوعقالالطعاموبعد.معهمأكلثمآالطعاالىهلموا

أنيتعرتأنترب.يانعم:فأجابههؤلاء؟منأكعرأتحبنييونا،بن

فرأىبطرسفالتفتات!بعني.لهقالثم...غنمي)رع:لهفقال.أحبك

صدرعلىاتكأالذيذاكخلفهما،يسيريحبهيسوعكانالذيالعلميذ

بطرسراهقلما؟يسلمكالذيهومنسيديا:وقالالعشاءوقتيسوع

نأإلىيبقىأنشئتلو:يسوعفأجأبه؟مصيرههوماوهذا:ليسوعقال

نأمع،يموتلاالتلميذهذاأنالاخوةبينقثاع3يعنيكفماذاأعود

ناالىيبقىأنشئتلو:لهقالبل،يموتلاأنهلبطرسيقللميسوع

ويدونها،الأموربهذهيشهدالذيهوالتلميذوهذا،يعنيكفماذاأعود

21(.)يوحنا"صادقةش!هادتهاننعلمونحن
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بموتلاالذيالنلمبذ

الرابع:الإنجيلوصناعة

بينافشاع1:الاخيرةسطورهفيالأنجيلمؤلفقالهاالتيالجملةان

قدالتلميذفهذاهذا.استقصائنافياهميةلذات"يموتلاالتلميذهذاأنالاخوة

مصدرالينانقلهماوفق،الميلاديالثانيالقرنمطلعوأدركمديدةحياةعاش

إلىموجهةلهرسالةفي،افسوسأسقفبوليكراتيسوهوموثوقمسيحي

مقتبسةوردتولكنهاتصلنالم،الميلاديالثانيالقرنأواخرفيروماأسقف

التلميذهذاامضىوقد".الكنسيالعاريخ11كنابهفيالقيساريأوزيبقبلمن

بآسيااليونانيةإفسوسمدينةفيحياتهمنالأخيرةالعقودبوليكراتيسوفق

ناشطأكانمسيحيداعيةأقنعهالأخيرةسنيهوفي.موتهبعدقيهاودقنالصغرى

ذكرياتهعليهيمليبأن(القس)أوالشيخيوحنايدعىالثانيالقرنمطلعفي

"5(.الإنجيلأحداثعلىالمنبقيوالشاهدالأحياءيسوعتلاميذآخرباعتباره

الحبيبالتلميذذكرياتلتلاقىنتيجةجاءالذيالرابعالإنجيلظهروهكذا

واقوال.أحداثمنسمعهلمافهمهوطريقةصياكعهافيالشيخيوحالاواسلوب

المسيطرةالفكرةمعانسجامأوذلكيوحنا،التلميذهذايدعوبوليكراتيسولكن

واثبعنالعازرندعوهولكعننا،زبديبنيوحناهوالرابعالإنجيلمؤلفبأنآنذاك

بالقراثن.نظرناوجهة

65نحومضيبعدالشيخيوحناعلىذكرياتهيمليالحبيبالتلميذكان

وعدمالصعوبةبعضعانىأنهنتوقعأنيجبولهذا.المرويةالأحداثعلىعاما

ومع.والأمكنةللازمنةالدقيقالتحديدوفيمعينةوقائعتذكرفيالتاماليقين

لاوفلسطينأورشليمبطبوغرافيةصحيحةمعرفةسردهفيأبدىفقدذلك

علىوأتى،الاناجلبقيةفيتردلممهمةأحداثالناوأورد،غيرهعندنجدها

كانأنهذلكمنوالأهم.الآخرونلهايتعرضلمسأنذاتشخصياتذكر

يوحناالىأوصلوأنه،يرويماعلىعيانكاهدالأحيانمنكثيرفييتحدث

192.-092،،".(5 .H Schonfield, The Passover Plote, op.ci)
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الضيقةالداخليةللحلقةيبيحهايسوعكانالميالسريةالتعاليممنالكثيرالثخ

هذهمنعامةملامحعلىالرابعالانجيلاحتواءفيالسببهووهذا.تلاميذهمن

الكنيسةمؤسسمرميونفكرفيدقةاممعربشكلبعدفيماتوضحتالتيالتعاليم

الىيشيرماهنالكف!نالحقيقةوفيمرقيون(.عنالسابقبحعنا)راجعالبديلة

نإتقولالمسيحيةالموروثاتوبعض.ومرقيونالحبيبالتلميذبينغامضةصلة

بتدوينبالفعلاخذوأنه،الحبيببالتلميذالاتصالإلىالمبادركانمرقيون

وقبولمعهتعاونهإيقافالتلميذويقررالاثنانيختلفأنقبليسوععنذكرياته

عنه)6(.بدلاالثميخيوحنا

التيالقلةمنواحداكان،السريةيسوعتعاليمإلينانقلالذيالتلميذهذا

منيقودهيسوعكانعظيماستسراريبطقسالمروربعدالأسرارعلىاطلعت

إلىالانبعاثيليهالذيالرمزيالموتطقسوهو،تلاميذهمنالمختارينأجل

يموعفيالأبديةالحياةثمنفسهعنالتلميذموتطقى،الموتترىلاحياة

توماقالولهذا،الطقسهذاممارسةإلىتواقينيسوعتلاميذكانوقد.المسيح

11معهونمتأيضأنحن+لنذهب:ماتقدلعازربانيسوعلهمقالعندمالزملائه

احياءولغزالاستسرار+طقوس:عنالمقبلالبحثفينبسطهسوفماوهذا

11.لعازر

هو:عليهشافجوابلىلجادنستطيحلاقدالذيالمحيرالسؤالأنعلى

دورهمنالرغمعلىالحبيبالتلميذوجودالازائيةالأناجيلتجاهلتلماذا

الرئيسالمصدركانالذيمرقسإنجيللاسيما،يوحناانجيلفيالبارز

منوسمعتتلمذيديهوعلىبطرسمنمقرباكانفمرقس؟الأخرينل!نجيلين

الأولىبطرس)رسالةمرقسابنييدعوهكانأنهحتى،وأقوالهيسوعاخبارفمه

بيتسوىإليهيلجأامنامكانايجدلمالسجنمنبطرسهربوعندما13(.5:

رحلاته.بعضفيبطرسمرقم!رافقوقد17(.-1212:)اعمالمرقسأممريم

)نجيلهكتبوأنهلبطرصمترجماكانمرضأنعلىالمسيحيالموروثويؤكد

292.صنفحهالمرجع)6(
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يسوعحياةمنالأخيرالأسبوعأحداثعنلهيرولمفكيف.وتوجيههب!سرافه

أربعةفيمعاالحبيبوالتلميذبطرسنجدحيثيوحنا،انجيعلفيالواردة

يسوعل!الالأخيرالعشاءأثناءالحبيبللتلميذأوماالذيفهو.مهمةمواقف

الكاهنبيتالىمعاالاثنانتبعهيسوععلىالقبضوبعدالخاثن.هويةعن

تخبرهماالمجدليةمريمجاءتدالمهما.بالدخولالتلميذلهتوسطحيثالأعلى

اخروفي.اليهالاخرالعلميذوسبقهمعافركضاالقبرمنيسوعجثمانبفقدان

فيالعلميذسيلعبهالذيالدورعنبطرسيسألهقيامتهبعدليسوعظهور

للعازريسوعمحبةمنيغارونبطرسراسهموعلىالعلاميذكانفهل.المستقبل

التلميذسخصيةعلىبطرستعميةوراءالغيرةهذهكانتوهلأعليهموتفضيله

.المجهولعلىمفعوحةتبقىاسملة3روايتهمنلهصاسقاطهالحبيب

!مركل!ي
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الاستسرارطقوس

لعازرولغزاحياء

هي،بألانكليزيةMysteries,,،اليونانيةباللغةMysteriaأوالأسرارا.11

العباداتعنتختلفوهيالخفاء.فيطقوسهاتمارسالتيالسريةالعبادات

اللاهوتيةمفاهيمهافيأم،الشعائريةممارساتهافىسواء،الظاهريةالتقليدية

بعدأسرارهاإلىوتعديعهمفيهاقبولهمتمالذينللمريدينإلاتكشفلاالعي

وهذه.(Initiation=)الاستسرارطقوساو،الإدخاليةبالطقوسالمرور

،المعبودةبالألوهةللعارقينالداخليةالحلقةالىبالمريدتعبرالتيهيالطقوس

زمنيةفتراتوعبرتدريجيأ،الجديدبالمئتسبترتقيمراحلعدةعلىوذلك

التيالعلياالدرجةإلىبهتصلحتى،الروحيلاستعدادهتجاتقصرأوتطول

العبادةأسرارإلىعبورهبعدالمنتسبوعلىحكيما.ويغدومعارفهعندهاتكتمل

المرتبة.فيدونههملمناوخارجمنهملمناكتمبهاالتيبمعارقهيبوحألا

السريةالجماعاتلدىبهمعمولازالماالمعرفةدرجاتعبرالارتقاءهذاومثل

.الورديوالصليبالماسونيةمثلالحديعة

قوتهاأوجتبلغلمأنهاإلا،الأسرارعباداتقدممنالرغموعلى

أصقاعجميعفيشاعتحيثالميلاديالأولالقرنفيإلاوازدهارها

وأسرار،إيليوسيسبأسرارالمعروفةديمعرأسرارومنها،الرومانيةالإمبراطورية

تحظىالعباداتهذهبعضوكانتوميترا.وسيرابي!،،دايزيس،ديونيسيوس

اليونانيينمنكبيرجمهوركانالتيإيليوصيىأصرارمثل،واسعسعبيبتعاطف

كانتكما.الدوريةاحعفالاتهامنالظاهريالجزءفيلاركونالمنتسبينغير

منواحدةإلىيميلونالأباطرةبعضكانعندماإمبراطوريبتأييدأحياناتحظى

تلك.أوالعباداتهذه

دقيقةصورةيعطنالمأحدأف!ن،الأسرارلطقوسالسريللطابعونظرا

إذاالعامالقليلبتقديع!اوعنها،سمعوهماب!يرادالمدماءالمؤلفونواكمفىعنها،
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الإغريقيفالمؤرخالي!ها.تنسيبهجرىأومنهاجوانبعلىاطلعقداحدهمكان

يكتبإيليوسيسوأسرارأوزورشاسرارعلىاطلاعهبذعيالذيهبرودوض

المصريونيقيمالدلتأ،فيالبعحيرةتلكوعلى،الزمانذلكافي:يليما

لكلسهوديمنالرغموعلى.اسمهانطقلنالذيلألههمالمكرسةطقوسهم

عنلسانيوأمسكسيناعنهالكلامفيأزيدلنف!ني،المكانذلكفيجرىما

فيديمترالإلهةطقوسمنرأيتبماالبوحعنأمسكمهكما،رأيتبماالبوح

بناتإن،التجديففيأقعأنودون،فقطالقولأستطيعولكنيإيليوسضس-

منهنمصر(مناليهاوجاء،اليونانفيارجوسسكانسلف)وهودناوس

هناوهيرودوضا)1(.اعليهابيلاسياننساءودربنمصرمنالطقوسبهذهأتى

الشرقأقطارمناليونانالىجاءتقدالأسرارعباداتبأنالقائلةللفكرةيؤسس

.الأديانتاريخفيالباحثينمنالعديداليوآيتبناهماوهذا،القديم

فيغالبينكاناالطقوسمننوعينعنعامبشكلالكلامنسعطيعأنناعلى

طقسوهما).;cالعباأسرارإلىبهموالعبورالجددالمريدينتشيبعملية

الذاتعنالفناءمفهوميتضمنوكلاهما،الرمزيالموتوطقسبالماءالعماد

وهذان.الموتتقهرجديدةحياةالىوالانبعاث،للمؤتالمنذورةالقديمة

اسرارفيالحالهوكما،بالدمالعمادطقسفيأحيانايلعقيانالطقسان

سبكي،بغطاءفوهتهاتختمالقبرتمثلحفرفيالمريديوضعحيثديونيسيوس

فوهةعندفيذبح،العورهيئةفيقتلالذيديونيسيوسالإلهيمثلبثوريؤتىثم

فيبعضهاويأخذبهانفسهيدهنالذيالمريدعلىلتسيلدماؤهوتتردالحفرة

.الأمواتبينمنقاموكأنهيخرجثم،فمه

11الذهبيالحمار11المعروفةروايتهفيابوليوسالرومانيالكاتبلناويصف

عيانشاهدوصف،رومافيالريةالزيسالالهةعبادةفيالاستسرارطقوس

للالهة.كاهناذلكبعدوصارالعبادةإلىتنسيبهجرىعندمانفسههوبهامرلأنه

(1 Georg Nagel, The Mysteries of Osiris. in: Joseph Campbell, edt,The)
.231.Mysteries,New York, 7891، P
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فياقتبسناهممابالماء،العمادتتضمنالتيالاسعهلاليةللطقوسوصفهقبعد

الموثطقسوهوالثانيالقسمالىينتقل،يسوعمعموديةعنالسابقةدراستنا

السرية:التفاصيلفيالدخولدونفيقول،والانبعاث

يتقاطرونالكهانرايت،موضعيفيوأناالأخيراليوممساءحل"وعندما

الأعظمالكاهنجاءئم،ليتهنثةهديةمنهمكليدوفيالمعبدزواياكلمنعلي

قارئبأنالآنلأعتقدصافيالمعبد.أقداسقدسإلىوقادنيقطنيةعباءةوألبسني

للسانيسمحتلوولكني.هناكليجرىمالمعرفةالشوقهاجهقدهذهكلماتى

أذنكوتلقىنطقبماجزاءلسانيسيلقى،بالسمعلأذنكأنتوسمحتبالنطق

بإفضائه،ليمسموحهوبماالافضاءاسمطيعف!ننيذلكومع،سمعتبماجزاء

الموتحافةمندنوتلقد.أقولمماكلمةكللتصديقمستعداتكونأنشريطة

ليسمحثم(،الأسفلالعالم)الهةبيرسيفونيعتبةجملىقدميووضعتالفعلي

ساطعةالشمسسهدتالليلمنتصففىكلها.العناصرعبرسابحاأعودان

الأعلىالعالمالهةكانحيثالأسفلالعالمالهةحضرةفيمثلت.الهاجرةكوقت

الأقداسقدسمنخرجت،الجليلالطقسانتهىوعندماالولاء.لهميقدمون

أمامالمعبدوسطفيالقاثمالمنبرأرتقيأنالكاهنفامرني،ثوبأكراثناوعليئ

أغصانمنرأسيعلىإكليلاووضعاليمنىبيديمشعلاوأمعمكنى،الالهةتمعال

.اا)!لنخيلا

ظهرتالأسرار،بعباداتيموجكانالذيالدينىالمناخهذافي

ماقراءةق!ن،الحقيقةوفي.يسوعاسسهاالتيالأولىالمسيحيةالكنيسة

الأوائليسوعأتباعأنعلىتدلنا،الجديدالعهدأسفارفيالسطوروراء

يمتلكلمنالادخولهايمكنلاالمريدينمنمغلقةحلقةيشكلونكانوا

استسراربطقوسمرورهبعدوذلك،الروحيالارتقاءعلىوالقدرةالرغبة

الحلقة.تلكإلىبهتعبروتنسيب

لجوءتفسرالعيهي،الأولىالمسيحيةللجماعةالسرانيةالطبيعةهذه

,latedby Robert Graves Cambridg!1)كمح Apuleius, The Golden Ass,Tr)
,7491.241-024.pp
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علىحتىاحياناغمضتالعيالأمثالخلالمنأفكارهعنالتعبيرإلىيسوع

اسمعوا:لهموقالالجموعدعااثم1ةمتىإنجيلفينقرأ.أنفسهمتلاميذه

ينجسه.الذيهوالفممنيخرجمابلايإنسانينجسلاالفميدخلماوافهموا:

هذاسمعواعندمااسناؤواالفريسيينانأتعلم:لهوقالواالتلاميذمنهفدنا

إنهموشأنهمدعوهمئقلع.السماويابييغرسهلمغرسكل:فأجابهم؟الكلام

لهفقال.حفرةفيمعاسقطاأعمىيقودالأعمىكانصاذاعميانأ.يقودونعميان

16(.-15:11)متىلكم..+فهملاالآنحتىأنتمأو:فاجابه.المثللنافسر:بطرس

عنوسألوهتلاميذهبهانفرد،الزارععنالمعروفمثلهللجموعقالوعندما

خارجمنالذينوأما،اللهملكوتسراعطيتمأنتم11:لهمقال،المثلمغزى

لاسمعواومهمايبصرونلانظروامهماأنهمحتى،بالأممالسيءكلفيسمعون

علىيدلانمهمينتعبيرينهنايستخدموشموع(.13-401:)مرقس"يفهمون

بأنهممريديهوصففقد.الأولىالمسيحيةللجماعةوالاقتصاريةالمغلقةالطبيعة

ووصف،الدينأسرارإلىعبرواقدأنهمأي"اللهملكوتأسراراعطوااقد

امن1الذينوهؤلاء.العارفينحلقةخارجمنأي"خارجامن1بانهمالأخرين

ليضمهجديداتلميذأاختارفعندما".داخلامن1همبالذينمقارنةموتىهم11خارج

لهفقال.أبيوأدفنأولاأمضيانليائذن،سيد"ياالعلميذ:لهقالجماعتهإلى

:9الوقاالثه"بملكوتونادفاذهبانتوأما،موتاهميدفنونالموتىدع:يسوع

تعطواالا1:خارجمنهمالذينإلىالدينأسرارإفثماءبعدموقال.06(-95

ثمبأقدامهاتدوسهالثلاالخنازيرقدامبدرركمتلقواولا،مقدسهوماالكلاب

.6(7:)متىفتمزقكم"اليكمترتد

إلىعبرواالذينالمريدينحلقةعلىالحقةالمعرفةاقتصارفيويقول

إلاالابنهومنيعرفأحدولي!.ابيمنإليئدفعقدسيءاكل1:الأسرار

11لهيكشفأنالابنأرادومن،الابنالاالآبهومنولا،الآب

هولمنأسراري"أكشفتوما:إنجيلفىنفسهبالمعنىهـلقول.22(:15الوقا

يدكتدع*لاقائلا:بحفظهاالأسرارلهكثفتمنيوصيثملأسراري"أهل
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62()3(.الفقرةتوما،)انجيل"اليمنىيدكتفعلهبماتعلماليسرى

الاتعطىلاالتيالخفيةالحكمةعنرسائلهفيالرسولبولسويتحدث

بينعليهانتكلمحكمة"هنالك":داخل+منهملمنأي،الروحفيللناضجين

السريةاللهحكمةهيبل...العالمهذاحكمةغيروهي،الروحفيالناضجين

ولاعينرأتهماالذيمجدفا...سبيلفيالدهورمبلاللهأعدهاالعيالخفية

.بالر!حلناوكث!فهيحبونهللذينالثهأعدهبشرقلبعلىخطرولااذنبهسمعت

العالم،هذاروحنحننلناوما...اللهأعماقحتىسيءكليفحصالروحلأن

13(.-26:)اكورنثةالثه"وهبهمالنعرفاللهلناأرسلهالذيالروحنلنابل

حكمةلتلقيبعديتهيالمالذيالبشريبالانسانيدعوهمابينبولسويميز

نتكلملاونحن11:الحكمةهذهلعلقيالمستعدالروحانيبالانسانيدعوهوما،الله

،القدسالروحيعلمهبكلامبلالبشريةحكمةتعلمهبكلاماللهحكمةعن

منهومايقبعللاالبثريفايإنسان.روحانيةبعباراتالروحانيةالحقائقفنشرح

الايكونلاقيهالحكملأنيفهمهأنيقدرولا،حماقةيعتبرهلأنهاللهروح

الدين،أسرارفيبعديتعمقوالمممنمستمعيهإلىبولسيلتفتثم"بالروح

للكبار،يقدمالذيبالطعاملاللصغاريقدمالذيبالحليبالمهمخطابهفبشثه

مثلماأكلمكمأنتمكنتماالأخوةأيها+ولكنني:للفهمبعدمستعدينكيرلأنهم

المسيح.قيبعدأطفالهمجسديينأناسأاكلممثلمابل،روحانيينأناساأكلم

.الآنتطيقونهأنتمولاتطيقونهلاكنعملأنكمبالطعاملاالحليبباللبنغذيمكم

3(.-ا93:،14-213:)اكورنثهجسديون"بعدفأنتم

الوجودمندنياحالةمنالفردينقلالذيهوالأسرارعلىالاطلاع)ن

منعلياحالةالى،اللهنورمنق!شىهيالتيروحهبطبيعةجاهلافيهايكون

منيعزيهالانتقالوهذاربه.هوومنهوبمنالفردمعرفةفيهاتتحققالوجود

،العرفانمنالحالةهذهتحققومع.الخالدةالحياةجسدويلبسهالموتجسد

للمح+الآخرا"الوجهمؤلفيفيالمتنعلىوشروحاتىتومالانجلالكاملةترجم!تيراجع)3(

اثامن.الفصل
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هنانبعثإننابل،جديدةحياةإلىنبعثحتىالموتواقعةتعظرأنعليناليس

المسيح*اطبيعة1ونكتث!ف،الأرضيالج!دفوقالروحانيالجسدونل!شىوالآن

هذاوفيصايقاظ.تلفععيالىبحاجةكانتولكنهاقطتفارقنالمطبيعةوهيفينا،

الباطنالانسانأنالاالفناء،إلىيسيرفيناالظاهرالانسانأنافمع1بول!:يقول

نحنالعيالأرضيةخيمتناتهدمتإذاأنهنعرفونحن...يومبعديوماتجدد

.بالأيديمصنوعغيراللهبناءمنأبديبيتالسماءفيفلنا)=الجسد(،فيها

لالبسناهمتىلأننا،السماويبيتناهذهالأرضيةخيممنافوقنلبسأننتاوهوكم

لأننالاأثقالنا،تحتنئنفنحنالأرضيةالخيمةهذهفيدمناوما،عراةنكون

السماويجسدنافوقهنلبساننريدلأننابلالأرضيجسدنامننععرىأننريد

4(.-5:1)2كورنثةفينا"زائلهوماالحياةتبعلعأنالى

الأولالنوعالاستسرار،طقوسمننوعينتلاميذهعلىيسوعطبقوقد

منبشريةولادةيولد)نسانفكل.الثانيةالولادةأجلمنبالماءالعمادطقسهو

ولادةثانيةمرهيولدواأنعليهمالكمالإلىالساعينولكن،اخربشريجسد

الله.حكمةأسرارلتلقيمستعدينليكونواالقدسوالروحالماءقوامهاروحية

الذينيقوديصىوهو،اليهودمعلميمنلواحديسوعقولمؤدىهووهذا

يمكنهأحدمنهالك.أقولالحق،*الحق:ليسوعسرياتلميذابعدفيماصار

يمكنكيف:نيقوديمسلهفقالعلمنولد)ذاالااللهملكوتيرىان

ثمثانيةامهبطنفييدخلانأيستطيعكبير؟سيخوهويولدأنل!نسان

يدخلأنيمكنهأحدمنما.لكاقولالحق،الحق:يسوعأجابيولد؟

يكونالجسدفمولودوالماء.الروحمنمولدهوكانولدإذاالاالثهملكوت

.6(-33:)يوحناروحا"يكونالروحومولودجسدأ

قبرفيالمريديدفنحيث،الموتمحاكاةطقسفهوالثانيالنوعأما

يسوعتلاميذمنفقطملةأنويبدو.جديدةحياةالىمنهيقومثمالزمنمنلفترة

إحياءقصةفيواحداساهدأالاعنهنملكلاولكنننا.الطقسلهذاخضعواقد

يوحناب!نجيلولنبدأ.السريمرق!صهانجيليوحناإنجيللناأوردهاالتيلعازر،

القصة.سطوربينونقرأ
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وأختهامرلمقريةمنعنيا،بيتمنلعازريدعىمريضرجلوكان11

وكانبشعرها،قدميهومسحتبالطيبالربدهنتالتيهيومريممرتا.

الذيإنسيديا:تقولانيسوعإلىأختاهفارسلتأخاها.المريضلعازر

الىمالهبلالموتمرضهذاليسالخبر:بلغهحينيسوعفقال.مريضتحبه

نايسوعنفىكيفهنانلاحظ4(-أ11.)يوحنا"اللهابنليتمجداللهمجد

وجودالىمستمعيهأنظاروجهوكيف،الموتمرضهرلعازرمرضيكون

.يجريماوراءماخطيما

بعديومينمكانهفيلبثأنهعلىولعازر.وأختهامرتايحبيسوعوكان11

عبرفيحينها)وكانوااليهوديةالىلعنعد:لتلاميذهقالثم،مريضأنهعرفما

منذرجمكاليهودأرادوقدهناكالىأتعود،معلميا:تلاميذهلهفقال(.الأردن

:تلاميذهلهفقاللأوقظه.ذاهبوأنانامقدلعازرحبيبناان:لهمفقال؟...قريب

عنلقولانهظنواوهمموتهيعنييسوعوكانفسيشفى.نامقدكانإنسيديا

أكنلمأنيلأجلكمويسرنيمات.لعازر:علانيةيسوعلهمفقال.النومرقاد

الملاميذ:لإخوانهالتوأملهيقالالذيتوماققال.اليهفلنمضلعؤمنوا،هناك

-16(.5:ا1)يوحنامعه"نموتلكيأيضانحنلنذهب

لشفاءعنيابيتإلىالتوجهفييسوعتلكافقد،متوقعهوماعكسعلى

ثملعازر.مرضحيالبالقلقشعورهعدمعلىيدلوهذا،يومينمدةلعازر

إنهلهمقالعندماموتاضطجاعليسلعازراضطجاعبأنلتلاميذهثانيةألمح

منواحدفهموهنامات.لعازر:لهمقالقصدهالتلاميذيفهملموعندما.نائم

وبالطبعمعه.نموتلكيأيضانحنلنذهب:لزملاثهفقاليجريكانماالتلاميذ

منجماعيانتحاربعمليةالقيامالىرفاقهيدعويكنلمهذاقولهفيتوماف!ن

لكينفسهبالطقسالمرورفيركبةعنيعبركانوانمابلعازر،اللحاقأجل

لعازرلموتالرابعاليومفيعنيابيتإلىيسوعوصل.معلمهإلىأقربيغدو

الأختاناستقبلعهوعندما.الأسرةبيتقربالصخرفيمنحوتقبرفيودفنه

مغارةالقبروكان11:الدفنموضعالىأخذهمنهماطلب،البيتمعارفعند

لعازر،صوتهباعلىوصاحالحجر...أزيحوا:يسوعفقالحجر.مدخلهاوعلى
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بمنديل.الوجهمعصوببا!فانوالرجليناليدينمدودالميتفخرج.أخرج

.45(-1117:)يوحنا"يذهبودعوهحقوه:يسوعلهمفقال

طقوسمنمتقدمةمرحلةسوىيكنلمعنيابيتفيحدثماإن

جرىأنبعدالقصةولكنلعازر.الحبيبتثميذهبسوعبهاخصىالاستسرار

روايةولعلميت.لتلميذحقيقي)حياءمعجزةالىتحولتبعدفيماتداولها

بحثفيالإنجيلهذاعنأوردناهما)راجعنفسهاللقصةالسريمرقس)نجيل

بعدالاستسرارطقساستمرارلناتصفلأنهاهنا،اليهنذهبماتؤيد(سابق

وفي.اللهملكوتأسراريعلمهالتلميذمعيسوعبقيعندما،القبرمنالخروج

عنالسريالإنجيلفيوردمااهمهالعل،الاختلافنقاطمنعددالروايتين

نأعلىلدلالذىالأمر،منهلسوعاممرابلدىالمبرمنعالمهصححهسماع

حيا:كانالمدفون

وسجدتأخوهاماتهناكامرأةاليهفحضرت،عنيابيتالىجاؤوااثم1

ومضىغضبيسوعولكنالتلاميذ،فانتهرها.ارحمنيداودابنياقائلةأمامه

القبرداخلمنصدرتاقترابهولدى.فيهدفنالذيالقبرحيثالبستانالىمعها

حيثإلىلفورهوتوجهالقبرمدخلعنالحجرودحرجيسوعفدناعظيمةصيحة

اليهوتوسلأحبهالفتىراهولما.بيدهممسكاوأقامهإليهذراعهفمد،الفتىكان

أيامستةوبعدغنيا.كانلأنهالفتىبيتإلىتوجهواخروجهماوبعد.معهالبقاء

من)زارايرتديالفتىاليهجاءالمساءوفي.فعلهعليهيعوجبمايسوعلقنه

أسراريعلمهكانيسوعلأن،الليلةتلكمعهوبقيالعاريجسدهعلىالكتان

)4(.الأردننهرمنالأخرىالجهةإلىعادقاموعندما.اللهملكوت

جديدةحياةإلىمنهوالانبعاثالرمزيالموتطقسغابيسوعوفاةبعد

البولسيمضمونهفيالمعموديةبطقسواندمج،موتولافيهاخطيئةلا

عننيابةماتقدفيسوعبه.والاتحاديسوعبدمالمعموديةطقعىالجديد،

طبيعةذياستسراريطقسخلالمنالأمواتبينمنقامئمجمعاءالبشرية

+.السريمرم!!انجيلالابقبحثناراجع)4(
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أحراراويجعلنا،وبعثهموتهفيليسوعمشاركينيجعل!ناالمعموديةوطقى.كونية

اهاليالىالرسالةفينقرأ.العالمهذاسيدالعثطانوسلطةوالموتالخطيثةمن

كلاطية:

نأالى)التوارتية(الشريعةبحراسةعلينامغلقاكان،الايمانيأتيأنافقبل

البرلننالالمسيحمجيءإلىلنامؤدبأكانتفالشريعةالممظر.الأيمانيتجلى

الفهأبناءجميعالأنكمالمؤدبحراسةفينبقلمالايمانجاءفلما،بالإيمان

لبستمقدالمسيحفيجميعااعتمدتموقدف!نكم.يسوعبالمسيحبالإيمان

لأنكم،أنثىأوذكرحر،أوعبد،يونانيأويهوديمنبعديبققلم.المسيح

(.28-3:23)غلاطية"يسوعالمسيحفيواحدجميعا

روما:أهاليالىالرسالةوفى

موته،فياعتمدناإنماالمسيحيسوعفياعتمدناوقدائاتجهلونأو11

بينمنالمسيحأقيمكماجديدةحياةقنحيالنموتبالمعموديةمعهفذفئا

تكونفكذلكموتهلثهبموتبهاتحدناإذافنحن.الآببمجدالأموات

ليزولمعهصلبقد)=الخاطئ(القديمإنسانناأننعلمصانا.قيامتهفيحالنا

الخطيئة.منتحررماتالذيلأنللخطيئةعبيدأنظلفلا،الخاطئالبشرهذا

بعدماالصيحأنونعلممعه.سنحيابأننانؤمنف!ناالمسيحمعمتناقدكناف!ذا

لأنه،سلطانمنعليهللموتيكونولنثانيةيموتلنالأمواتبينمنأقيم

لله.فيحياهايجاهاالتيوالحياة،واحدةمرةالخطيئةعنماتقدبموته

يسوعفيدثهأحياءولكنالخطيثةعنأمواتاأنفسكماحسبواأيضأأنتمكذلك

.(11-6:3روما)ا.لمسيحا

الروحشريعةلأن،المسيحيسوعفيهمللذينهلاكمنالآنبعدافليس1

والموتالخطيئةسريعةمنحررتنيقدالمسيحيسوعفيالحياةيهبالذي

اللهحققهأوهنها،قدوالجسد،الشريعةتستطعهلمفالذي(.التوراة)-شريعة

الخطيثةعلىفحكم،للخطيةكفارةالخاطئجسدنايشبهجسدفيابنهب!رسال

بلالجسدسبيليسلكونلاالذيننحن،الشريعةمناتقتضيهماليتمالجسدفي

4(.-ا8:)روماالروح!سبيل

025http://kotob.has.it



كولوسي:أهاليالىالرسالةوفي

تدركونوفيهجسديا،حلولأالألوهيةكمالجميعيحلالمسيحففيا

منيكنلمختانااختتنتموفيه،وسلطانرئاسةصاحبكلرأسإنه.الكمال

دفنتمأنكمذلك.المسيحخعانإنه،البشريالجسدخلعهودانماالأيديفعل

بينمنأقامهالذياللهبقدرةامنتملأنكمأيضامعهوأقمتمالمعموديةفيمعه

عنلناوصفحمعهاللهفاحياكماجسادكموقلفبزلاتكمأمواتأكنتم.الأموات

وألغاه(التوراتية)=الثريعةللفراثضصكمنعليناكانماومحازلاشا،جميع

الشيطان)=ملائكةوالسلطةالرئاسةأصحابوخلع،الصليبعلىالاهمسمرا

فاسعواالمسيحمعقمغوقدفأماظافرا...ركبهفيبهموعاد(العالمهذاأمير

الأمورفيارغبوا،اللهيمينعنجال!المسيححيثالعلىفيالتيالأمورالى

محتجبةوحياتكممتمقدلأنكم،الأرضعلىالتيالأمورفيلاالعلىفيالتي

عندثذأيضاأنتمتظهرونحياتكمهوالذيالمسيحظهرف!ذا.اللهفيالمسيحمع

4(.-ا3:و،15-29:)كولوسيالمجد+فيمعه

طقسف!ن،بولسرسائلفيغيرهاومنالمقاطعهذهمننلاحظوكما

منأيضايحرره،بالمسيحاتحادهبعدالموتمنالمتعمديحررالذيالمعمودية

بينالسائدالرأيعكسوعلى.العالمهذاحاكمالعوراةالهوفرائضسريعة

الأفكار،هذهابتكاربول!إلىيعزووالذيالمسيحيةالعقيدةتاريخفيالباحثين

ودرسالفريسيةالثقافةعلىوتربىنثأالذيبولسيكونأننستبعدف!ننا

قديكونأنبدلابلمصدرها،هومعلميها،أهممنواحديدعلىالريعة

ببضعةيسوعوفاةعقبالأولىالمسيحيةالجماعةودخلتعمدعندماتلقاها

الأسرار.إلىعبرلمنيبيحهاكانالتيالسريةيسوعتعاليمعلىواطلع،أعوام

فكرةعلىلنعثرالسريةيسوعتعاليمفيالبحثإلىبحاجةلسناأنناعلى

بمواقفحافلةالانج!يلفقصص.بهواتحدبيسوعامنلمنالعريعةمنالتحرر

ابقيت1:الشريعهفرائضمنتلاميذهوحريةحريتهفيهايعلنليسوعوأقوال

الله،بملكوتالثارةابتداتثم،المعمدانيوحناالىالأنبياءوكتبالشريعة

أسبهيسوعورسالة16(.:16الوقا.011عنوةليدخلهجهدهيبذلامرئكلفاخذ
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الرفعةنننزعلالكيفدبمفماشعلىخباطتهابمكنلاجدبدةفمام!بفطعة

زقاقفيصبهايمكنلاجديدةخمرمعلاو.القديمالثوبمنشيئاالجديدة

:2)مرقسمعأوالزقاقالخمرتتلفلالكيقديمة(جلديوعاءوهوزقأجمع

السبت،لأجلالانسانجعلوماالإنسانلأجلجعلوالسبت.22(-21

لاالتيالتوراةسريعةمقابلوفي28(.-227:)مرقسالسبتسيدهووشعوع

خفيفوعبؤهاالانسانطبيعةمعتنسجميسوعتعاليمف!ن،إنسانحملهايطيق

احملوا.أهـلحكموأناالأحمالوالثقيليالمتعبينجميعياالىتعالوا3:الحمل

راحةفعجدوا،القلبومتواضعوديعلأني،منيوتعلمواعليكمنيري

النبويوالتاريخ-03(.1128:)متى"خفيفوحمليهيننيريلأن.لنفوسكم

لكمقالالذيأنااافعل:يسوعولكناللهمنحقكلمةللناسيقللماليهودي

.04(8:)يوحنا)براهيم+يفعلهلموهذا،الثهمنسمعهالذيالحق

a**
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يسوعلكرازةالزمنيالتحقيب

أولبينالفاصلةللمدةواضحازمنياتحقيباالازائيةالأناجيللناتقدملا

وصلب.حوكمحيثلأورسليموالأخيرةالأولىوفلارتهليسوععلنيظهور

الفعرةأن،الخارجيةالمصادرمحومقاطعتهاالأحداثسياقمننسععسجولكننا

الإطار:السابقبحثنا)راجعتقريباواحدةسنةدامتيسوعفيهانشطالتي

فيدخلهافقد،فقطأيامستةلأورسليمزيارتهدامتوقدللأنجيل(.التاريخي

هذهوخلال.اليهوديالفصحعيدايامأولالجمعةيومفيوصلبالأحديوم

يعفمكانحيثوالثلاثاء،والاثنينالأحد:هيأيامثلاثةفيالهيكلقصدالمدة

تكنلمالقصيرةالمدةوهذهعنيا.بيتقريةفيللمبيتيعودثماليهودويجادل

مثلما،أورسليمأهاليإلىرسالته)بلاغمنيسوعيتمكنلكياعتقادنافيكافية

المبشئرهذاخطورةإلى)السنهدرين(اليهوديالمجلسينتبهلكيكافيةتكنلم

بتصفيته.قراراويتخذالجديد

منعددالناويفدم،سعنبنإلىبسوعكرازةفنرةفبمدبوحماانجبلأما

التبشيرية.لحياتهالزمنيالتحقيبمتابعةخلالهامننستطيعالزمنيةالعلامات

أعيادثلائةفيلأورسليميسوعبهاقامزياراتأربععنعبارةالعلاماتوهذه

!ثانهـفصحأولفصحأ-:يليماوفقزمنيامرتبةالمظالعيدوفيفصح

ثلائة)حداهادامتالتيالزياراتهذهوخلالالأخير.الفصح4المظالاعيد

والفريسيينوالكتبةالشيوخويحاورالهيكلفييعفميوعكان،أشهر

.بيسوعبوقعو)لكيالجمهوربينيدشهمالمجلسكانالذينالهيكلوجواسي!

جرى.ماحقيقةالىالأقربباعتبارهيليفيماسححابعهالذيهوالتحقيبوهذا

العل!نيظهورهمنقصيروقتبعدلأورسليمالأولىيسوعزيارةجاءت

أمهومعهذلكبعدكفرناحومالىوانحدر11:المعمدانيوحناعلىالقبضوقبل

فصعدقريبأاليهودفصحوكانكئيرة.ليستأياماهناكوامامواوتلاميذه!اخوته

والصيارفة،والحماموالغنمالبقرباعةالهيكلفيفراى،أورسليمإلىيسوع
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11الهيكلمنالجميعوطردحبالمنسوطافجدل،مناضدهمالىجالسين

أورشليمالىليسوعالمبكرةالزيارةهذهأنمنالرغمعلى17(.-212:)يوحنا

الاسنفزازيالفعلبهذاقامقديكونأنالمستبعدمنأنهالاجدا،محتملة

ولمذاعتقدشهرتهنكنلمعندما،العلنيظهورهمنمصيرةفعرةبعدالجريء

منأنهكماالشهدرين.معمباسرةمواجهةفيللدخولبعدمستعدايكن

الشغبهذامعلعن،فعلكما،الطرفغضقدالسنهدرينيكونأنالمستبعد

نأنرخحهنامنشيئا.عنهأحديعرفلامتحصىجليليبهيقومالهيكلفى

رواهماعلىالأخيرةالزيارةأو،المظالعيدزيارةخلالوقعتقدالحادثةهذه

الىيرجعللحادثةالزمنيالتقديمهذاأنالظنوأغلب.العلاثةالإزائبونلنا

منالتسعيننحوفيوهوذكرياتهيمليكانالذيالحبيبالتلميذذاكرةاضطراب

الشيخ.يوحناعلىعمره

يكنولم،يموقعهكانبمالهتأتلمهذهلأورشليمالأولىزيارتهأنعلى

اليهودخبثمنيعرفهلما،لتعاليمهميلاأظهرواالذينالناسالىمطمئنا

رأوالماالناسمنكئيرباسمهامنالفصحمدةأورسليمفيكاناولماا:ونفاقهم

لكن(،الآياتهذهماهيةعنيخبرنالاهنا)والنصبهايأتيالعيالآياتمن

أحد.عنيخبرهمنإلىيحتاجولاكلهميعرفهمكانلأنهإليهميطمثنلميسوع

هذهفيالبارزةالأحداثومن.2523(2:)يوحنا"الإنسانفيمايعلمكانفقد

تخللهنيقوديص!،اسمهالفريسيينمنوواحديسوعبينالحوارذلكالزيارة

21(.-ا3:)يوحناتعاليمهمنمهمجانبعنفيهك!ليسوعطويلخطاب

دافعفقد.ليسوعسرياتلميذأصارأنبعدمرتينهذابنيقوديمسنلتقيوسوف

زيارتهفيمنهالتخلصامكانيةيدرسونكانواعندماالسنهدرينأماميسوععن

التلميذجاءعندمايسوعصلبوبعد.53(-705:)يوحنالأورشليمالثالثة

وشاركمعهنيقوديمعىوكانيسوعجثمانلاستلامالرامىيوسفالآخرالسري

.4(5-9193:)يوحناالدفنعمليةفي

حيثتلاميذهمعالأردنحوضإلىونزلأورشليميسوعتركذلكبعد

يعفدكانحيثاياماالمنطقةفيفاقام،السجنفييلقىأنقبليعمديوحناكان
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الجليلالىعائداقفلثم24(.-322:)يوحناالتلاميذحولهويجمعأيضأهو

بينهالشهيرالحوارجرىالبئرعندسيخارةمدينةوفي.السامرةباراضيمرورأ

الجبلهذافيلاساعةتأتي)نهامرأةيااصدقيني1لها:وقولهالسامريةالمرأةوبين

الهيكل()حيثأورسليمفيولاالحصامريين(عندالمقدسجرزيمجبل)أى

لأن.نعلملمافنسجدنحنأماتعلمونلستملماتسجدونأنتمللاب.تسجدون

.21_23(ة4)يوحنااليهود"مناتهوالخلاص

منالجللالىعودتهبعديسوعأعمالمنالانجيلمؤلفلنايذكرلا

علىمعرفاكانانبعدانتيباسهيرودالملكعامللابنسفاءهإلاالأولىرحلته

رحلتهعنللحديثمباشرةذلكبعدينتقلثم.54(-4:43)يوحناالموت

عيدكان:الأصولبعض)وفيلليهودعيدكانهذا"وبعد:يقولحيثالثانية

المؤلفأنمنالرغموعلىا(.5:)يوحنا+أورشليمإلىيسوعفصعداليهود(،

ليلتقييسوعيقصدهثانفصحعيدالأرجحعلىأنهإلاالعيدهذالنايسئملم

فيبسوعفعلهمماواحدةقصةعلىإلأنحصللااخرىومرة.هناكبالناس

يومفيذلكوكانسنةوثلاثينثمانمنذمقعدارجلاسفىفقد،الثانيةزيارته

لاالذيالسبتيومفيالشفاءبعملياتيقومأنداثمايتعفدكانوكأنه.السبت

لهمقالالسبتلاستباحتهعليهالشعبشغبوعندمانوع.أيمنعملفيهيحل

ماأبيإن11:الجامدةمعتقداتهممنمبطنهزءعلىينطويالذيالشهيرقوله

بخطبةذلكأتبعثم17(.5:)لوحنا"أعملالضأوأنا(السبت)فىلعمللزال

الحياةقلهأرسلنيبالذيويؤمنكلامييسمعامن1:قولهمنهانقتبسطويلة

الآببأنليتشهدأعملهاالذيالأعمالهذه...الهلاكإلىيصيرولاالأبدية

لأنكمفيكميستقرلافكلاعه،وجههرأيعمولاصوتهتسمعوالمانتمارسلني...

لكمأنتحسبونالموراتية(الأسفار)ايالكتبتتصفحون.ارسلمنتصدقونلا

لكمفتكونإليالمجيءتريدونلاوأنتمليتشهدهي.الأبديةالحياةفيها

وعادأورشليمتركولكنهلقتلهاليهودسعيفاستد.47(-591:)يوحنا"الحياة

الجليل.الى

يتوقفلميوحناإنجيلمؤلفف!نبعد،فيماوسنلاحظالانلاحظناوكما
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أجسادمنللشياطينوطردهللمرضىسفائهعندولايسوعمعجزاتعندكثيرا

علاقتهفيهاأوضحالتيالطويلةوخطبهأقوالهعندتوقفمابقدر،الممسوسين

الخطبوهذه.الإنسانيةالخلاصدرامافيودورهالسماويبالآبالمميزة

يوحنا.إنجيلمنا!برالجزءتشغل

وبعدهاوالسمكالخبزتكثيرمعجزةيسوعاجترحالجليلالىعودتهبعد

الجهةإلىكفرناحوممنالجليلبحريسوععبرفقدالماء.علىالسيرمعجزة

الوقتتأخروعندمايعفمهم.وراحالجبلالىفصعدكبيرجمعفتبعه،الأخرى

!لو:يليبسفأجابه113لنطعمهمالخبزنشتريأينامن1:لفيليبسيسوعقال

11صغيرةكسرةعلىمنهمالواحديحصلأنكفىلماديناربمئتيخبزااشترينا

ماولكنوسمكتان.شعيرمنأرغفةخمسةمعهصبي"هنا:اندراوسقالوهنا

عشبهناكوكان"يقعدونالناصاجعلوا11:يسوعفقال؟"الجمعهذالمثلنفعها

الأرغفةوزعثموشكرالخبزيسوعفأخذرجل.الافخمسةنحوفقعدواكمير

جميعأفاكلوا،بالسمكتيننفسهءالسميوفعلارادوا،مابقدرالحاضرينعلى

الآيةالناسرأىفلماالكسر.منقفةفملأعنهمزادماالتلاميذجمعسبعواولما

يسوعوعرف"العالمالىالآتيالنبيهوهذاإناحقأ1قالوا:يسوعصنعهاالعي

ولما.وحدهالجبلالىوانصرففابتعدملكأ،ليجعلوهباختطافهيهمونأنهم

نحوقطعواوبعدما،كفرناحومإلىوعادواالسفينةالتلاميذركبالمساءجاء

أنا:لهمفقالفخافوا.الماءعلىماسياأدركهموقديسوعرأواكيلومتراتستة

وصلالقاربانوجدواالقاربإلىيصعدوهأنأرادواوعندماتخافوا.لاهو

الآخرالشاطىعلىباتالذيالجمعتبعهالغدوفيالبصر.لمحفيالشاطنإلى

فهمهعنتفصحجملةلهمقالوهناالسماء.منيسوعانزلهاالعيالمائدةبعد

لكم،أقولالحق،الحق11:بمرارةلهمقالعندما،إليهالجموعانجذابلطبيعة

ذلكوتلىوشبعتم"الخبزاكلتملأنكمبلالآياترأيتم،نكمتطلبونيلاأنتم

للقوتاعملوابلالفافيللقوتتعملواالا1:يليمامنهنقتبىالطرفينبينحوار

ختمهالآباللهلأنالإنسانابنلكميهبهالخبزهذا.الأبديةالحياةفيالباقي

ماهذا.أرسلهبمنتؤمنواأن:فأجابهمالثه؟يريدهمانعملكيف:لهقالوا.بختمه
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أكلواآباؤنا؟تعملأنتقدرماذا،بكنؤمنحتىآيةأرنا:لهفقالوا.اللهيريده

لم،لكمأقولالحق،الحق:يسوعفأجابهم.الكتابفيجاءكماالبريةفيالمن

سيديا:لهقالوا...الحقالسماءخبزيعطيكمأبيبلالسماءخبزموسىيعطكم

لاياتنيمنالحياةخبزانا:يسوعلهمفقالحين.كلفيالخبزهذامنأعطنا

هوذاوماتوا.البريةفيالمنأكلوااباؤكم...يعطشلابييؤمنومنابدأيجع

الذيالحيالخبزهوانا.يموتفلاالإنسانمنهليأكلالسماءمنالنازلالخبز

موسىشريعةيسوعألغىفقدالطريقةوبهذه.06(-1)6:السماء"مننزل

.الجديدةالحياةلشريعةوأسس،موتسريعةباعتبارهاالقديمة

فييقامالذيالمظالعيدفيجاءتلأورشليمالثالثةيسوعزلارة

تشرينسهربينقيماوذلكاشهرثلاثةالزيارةهذهدامتوقد.الخريف

:ويقولونالعيدفييطلبونهاليهودوكانالثافي/يناير.كانونوسهر/أكتوبرالأول

يعفم.وراحالهيكلباحةفييسوعظهرأواسطهالعيدبلغوعندماهو.أين

ليس:فأجابهم؟يتعلمولمالكتبهذايعرفكيفوقالوا:اليهودفتعخب

هذاأليس:أورسليممنأناسفقال.أرسلنيالذيعندمنبلعنديمنتعليصي

أياممنيوماخرفيسيئا.لهيقولونولاجهارايتكلمهووها؟فتلهيطلبونالذي

وكان،يسوععلىللقبضالهيكلحرسمنثلةوالفريسيونالأحبارأرسلالعيد

فليأتنيعطثحانكانمن:صوتهبأعلىصاحانتهىانوبعدالهيكلفييعفم

بعضفقال.الكتابقالكماحيماءانهاربطنهمنتفيضبيآمنومن،لثرب

المسيح.هوهذا:غيرهموقالحقا.النبيهوهذا:كلامهسمعواالذينالجمع

منياتيالمسيحإنالكتابيقلألم؟المسيحيأتيالجليلأمن:اخرونوقال

نأبعضهموأرادبشأنهخلاتالجمعبينووقعلحم)1(؟بيتمنداودنسل

حراسأمابعد.حانتقدتكنلمساعته،نيداعليهأحديلقلمولكنيمسكوه

فأجاببه؟تأتوالملماذاهؤلاء:لهمفقال،اسيادهمإلىفرجعواالهيكل

يعرفيكنلمأنهعلىيدل،الهودلسانعلىيوحناإنجيلمؤلفيضعهالذيالتاؤلهذا1()

ايهودية.لحمبيتفيولادتهبقصةولاداودببتالىيسو3بانتساب
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أنتماخدعكم:الفريسونلهمفقال.الرجلهذامثلقظ)نسانتكلمما:الحرص

الناسمنالعامةهؤلاءامابه؟امنالفريسيينأوالرؤساءمناحداأرأيتمأيضا؟

أتحكم:منهموكاننيقوديمسلهمفقال.ملعونونفهمالشريعةيجهلونالذين

بيته.إلىواحدكلانصرفثمفعل؟ماوتعرفتسمعهأنقبلأحدعلىسريععنا

التالياليومصباحفيوعادالليلباتحيثالزيتونجبلالىفخرجيسوعأما

يبيتكانالذيالمكانعنلنايقوللاالمؤلفأنمنالركموعلى7(.)يوحنا:

انهاللاحقةالأحداثمجرياتمننعرفاثناالا،الزيتونجبلعلىيسوعفيه

الكعبةجاءالعالياليومفيولعازر.ومرتامريمالثلاثالاخوةبيتفييبيتكان

التيالقصةفيوذلكالصث!هود،بالزناامسكتبامرأةالهيكلإلىوالفريسيون

وطباعه!.يسوع*شخصيةالسابقبحئنافياوردناها

ممزوجةترابمنعجينةفصنح،مولدهيوممنذأعمىصائروهوورأى

فذهبسلوام.بركةفيفاغتسلاذهب:لهوقالالأعمىعينيئبهاوطلىبلعابه

يسوعإلىالرجلرجعوعندما.سبتيومفيذلكوكان،بصيرافارتدواغتسل

حتىسيديياهوومن:أجاب3الانسانبابنأتؤمن:يسوعلهقالمبصروهو

.سيديياآمنتقد:قال،يكلمكالانومورأيتهقد:يسوعفقالبه؟اؤمن

لاالذينيبصرحتى،الحكملامضاءالعالمإلىجئت:يسوعفقال.لهوسجد

أفنحن:لهففالواالفربسببنبعضفسمعه.ببصرونالذبنوبعمىلبصرون

تقولونولكنكمخطيئةعليكمكانلماعمياناكنتملو:لهمفقال3أيضاعميان

لالأنهاللهمنالرجلهذالي!:بعضهمفقال.ثابتةفخطيئتكمنبصر،إننا

؟الآياتهذهبمثليقومأنخاطئيستطيعكيف:اخرونوقال.السبتيراعي

)4(.-ا9:)يوحنالأنهبينهمالخلافووقع

خطبهويلقيالهيكلفيبعقموهوشهرانالآنحتىيسوععلىمضى

كانونشهرأواخروفي.السابقةالأبحاثفيمنهاعديدةتفااقتبسناالتيالطويلة

وكانالشعاء.فيوذلكأورشليمفيالهيكلتجديدعيدأميم11/ديسمبر:الأول

تتركمتىالى:لهوقالوااليهودبهفأحدق،سليمانرواقتحتالهيكلفييسوع

قلتاني:يسوعفأجابهمجهرا.لنافقلالمسيحأنتكنتان3معلقةنفوسنا
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وأعرفهاصوتيتسمعفخرافي،خرافيمنلستملأنكمتؤمنونلاولككملكم

أحد.يديمنيختطفهاولاأبدأتهلكفلاالأبديةالحياةلهااهبوأنافتتبععني

يختطفأنيستطيعأحدمنماموجود.كلمنأعطمليوهبهاالذيالابإن

لهمفقال،ليرجموهبالحجارةاليهودفأتىواحد.والأبأناسيثأ.الآبيدمن

قال3ترجموننيمنهافلأي،الآبلدنمنصالحةأعمالعدةاريتكم:يسوع

منتجعلإنسانوأنتلأنكللكفر،ولكنالصالحللعملنرجمكلااليهود:

الهة3)نكمقلتأنا:شريعتكمفييمتبالم:يسوعفأجابإلها.نفسك

اللهوحيعليهمنزلمنتدعوالشرلعةكانتف!ذا(الربهوهنا)والمتكلم

العالم:إلىوأرسلهالابقدسهللذيتقولونفكيف،الكتابينسخولا،الهة

أيديهممنفأقلتيمسكوهأنفأرادوا؟...اللهابناناقلتلأنيتكفرأنت

11هناكوأقامأولأفيهيعقديوحناكانالذيالمكانإلىالأردنعبرإلىومضى

.42(-22:ا0)يوحنا

لهبدلاوكاناوجها،أورشليمفيواليهوديسوعبينالأزمةبلغتوهكذا

محللأردنالشرقيةالضفةعلىعبرةبيتإلىفلجأالخطرةالمدينةمغادرةمن

فيمتواصلةاسهرثلاثةقضاثهبعدوذلك،/ينايرالثانيكانونسهربداية

تنبئهومريممرتاالأختينمنأخبارقطعتهاعبرةبيتفيإقامتهولكنأورسليم.

الىلنعد:لتلاميذهقالثميومينمكانهفيفلبثجدا.مريضلعازرصديقهبأن

أتعود،معلميا:لهفقالوالأوقظه.ذاهبوأناراقدلعازرصديقنالأناليهودية

8(.-ا:11)يوحنا؟قريبمنرجمكاليهودأرادوقدهناكإلى

أسماعالىأخبارهاووصولعنيابيتفيلعازرإحياءحادثةبعد

الفرصةانتظارإلايبقولم،لقتلهوتشاوروااجعماعأالمجلسعقد،الس!نهدرين

أفرايمبلدةفيتلاميذهمعوأقامثانيةاورشليمعنيسوعفابتعدلذلكالمناسبة

السامرةمنطقةحدودداخلاورسليممنالشمالالىكم02مسافةعلىالواقعة

.54(-15:17)يوحنا

علىبقيوقد/يناير،الثانيكانونسهرمنالأخيرالنصففيالاننحن

عادانهأمالمدةهذهخلالافرايمفييسوعبقيفهلأشهر.ثلاثةالفصحعيد
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،الخصوصبهذاواضحغيرالنصإن؟الثالثالفصحلرحلةوتهيأأورسيمالى

اليهودفصحوكان11:أفرايمإلىيسوعبانتقالأخبرناأنبعدلنايقولوالمؤلف

يطلبونفكانوا.أنفسهمليطهرواأورذليمالىالقرىأهاليمنكئيرفصعدقرببا

إلىيأتيهل؟تظنونماذا:الهيكلفيوامفونوهمبينهمقيماويقولونيسوع

أحدعرفإنأنهأمراأصدرواقدوالفريسيونالأحباروكان؟يأتيلاأمالعيد

.57(-11:55)يوحنا"يمسكوهلكيعل!قليدلهوأين

موطنهإلىقصيرة)قامةبعدأفرايممنتوجهقديسوعأنالأرجحولكن

الرأيهذايؤيدوممااليهود.فصحلحلولالمتبقيةالمدةقفىحبثالجليلفي

الضريبةوهذه.الجليلفيوهوالهيكللضريبةيسوعتأديةهنمتىلناأوردهما

إنجيلفينقرأ.الفصحعيدمنواحدشهرقبلأورشليمخارجتجبىكانت

اما:لهوقالوابطرسالىالدرهمينجباةدناكفرناحومإلىجاؤوااولماا:متى

يسوعبادرهالبيتالىبطرسدخلفلمابلى.فقال؟الدرهمينمعلمكميؤدي

أمن؟الخراجأوالجزيةالأرضملوكيأخذممن؟سمعانيارأيكماقائلأ:

ولكن.معفونفالبنونإذا:يسوعلهفقالالغرباء.من:فقالالغرباءأمنأمبنيهم

تخرجسمكةأولوامسكالصنارةوالقالبحرالىفاذهب،أريبهمأناريدلا

عنيلهموأدفخذه(دراهمأربعةتعادلعملة)=قطعةإستاراتجدفاهاواقتح

.27(-1724:)متى"وعنك

الطويلةوالإمامةالزياراتهذهتجاهلواقدالإزاليينأنمنالرغموعلى

نفهمإساراتعرضاأوردواأنهمإلا،الثالثةالزيارةخلالأورسليمفيليسوع

فعندماالأخير.الفصحقبلأورسليمفيبهبأسلاوقتأقضىقديسوعانمنها

اياخير،العشاءعقبجتسمانيبستانفييسوععلىللقبضالهيكلحرصجاء

الهيكلفياعقميومكلاكنتا:مرقس)نجيلفيوردماوفقيسوعلهمقال

وتعبير94(.14:)مرقى"الكتبتتملكيهذاحدثو)نماتاخذوني.فلمبينهم

كانالعيالثلاثةأواليومينعلىيدللاهنامرقساستخدمهالذييوم""كل

فيطويلةاقامةعلىيدلوانماعليهالقبضقبلالهيهلفيخلالهايعلميعوع

"وكان:قولهمثل،نفسهالايحاءتعطينامشابهةتعابيرلوقااسعخدمكما.أورسليم
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فذهبخرجاثما:وقولها(.:02الوقا...إلخ"الهيكلفيالشعبيعقميومذات

كلتجاهلقدلوقاأنمنالرغموعلى9(.:22الوقا"الزيتونجبلإلىكعادته

معرفةعلىيدلماأوردأنهإلا،يسوعأحبهالذيالعلميذإلىبصلةيمتما

هماوبينماا:يقولعندماعنيابيتفيبيتهماعلىوثرددهومرتابمريميسوع

مريمتدعىاختلهاوكانمرتا،اسمهاامرأةفأضافعهالقريةدخلسائرون

42(.-:1538الوقا.-.إلخ"كلامهإلىتسعمعيسوعقدميعندجلست

التبشيرية،يسوعلحياةيوحناانجيللناقدمهالذيالزمنيالعحقيبهذا

.الآلامأسبوعفيجرىلماالمنطقيةبالمقدمةيزودناالذيهو

!طهعكا
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كملكأأورشليميسوعدخلىهلى

عليناينبغي،البحثهذاعنوانفيالمطروحالسؤالعلىالاجابةاجلمن

ملكا؟نفسهيسوعاععبرهلوهو:اخرسؤالعلىنجيبأنأولا

للربمسيحملكبظهورالتوراتيةالنبوءاتعلىيسوعملوكيةفكرةتقوم

فياعداءهاهـلحارب،إسرائيلالىالملكيعيد،الزمننهايةفيداودنسلمن

الربيحكمهادنيويةمملكةوهو،الأرضعلىيهوهملكوتويحقق،مكانكل

لكييسوععلىالنبوءاتهذهبتطبيقطريقتهعلىكلالانجيليونقاموقد.بنفسه

الربو"يعطيه(،1ا:)متىداود"ابن11فهوالمنتظر.المسيحذلكانهيثبتوا

املك1وهوأ(،2:)متىاليهود"املك1وهو32c(1:الوقا"أبيهداودكرسي

.()123:حنايو)ا.نيلسراإ

بعضلدىاتجاهنشأوغيرها،الانجيليةالاساراتهذهإلىاسشادا

السيتاسيالبرنامجعلىأصحابهيركزالجديدالعهدكتابفياليهودالباخين

جديدةروحيةرسالةصاحبيكنلميسوعانمنانطلاقأوذلك،يسوعلحركة

حكومةخلالمنالأرضعلىالربمملكةتحقيقالىدعايهودياثائرأبل

يلي:ما"يسوعاسلالة1كتابهفيطابورجيمسيقولالموضوعهذاوفي.دنيوية

القديمالملكداودمنمتحدرةملكيةياسرةالبكرالابنيسوع"كان

بسببوليسالادعاءهذابسببالرومانوأعدههملكابهنوديوقد.لإسرائيل

مؤسأيكنلمفيسوع.شائعهوكماجديدةديانةأوجديدةلكنيسةدعوته

إقليميةحكومةموتهقبليسوعأنشأوقد...يتولاهبعرشمطالبادانمالكنيسة

اسباطمنسبطعلىرثيسامنهمواحدكلمناطقيأمسؤولاعشرائنيمنمؤلفة

فغدا،الوليدةالحكومةهذهرأسعلىيعقوباخاهموتهبعدتركوقد)سرائيل.

قدالتاريخيةالحقيقةهذه.المبكرةالم!يحيةللحركةلهمنافسلاالذيالقائد

أخفيعت")1(.قدأنهااحتما!والأكثرنسيت

.18-17ص8"2،دمثق،جةدار،زكارسبلد.نرجمة،بوع!لةطابور:جمى(1)
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يضأ:وأ

،لدورهالذاتيفهمهيسوعطورومتىكيفمنمتأكدينلسنا*نحن

أنهيترعرعوهوعرفانهالمؤكدمن.للربخطةكانأنهاعتقدفيمأولمهمته

الإدراكتماممدركاوكان،الملكيةالداوديةالذريةمنذكوراورثةكانواصاخوته

بانبالوعودملينةاليهوديةالمقدسةوالأسفار.الميراثلهذاالمسائحيةللمعاني

أداةيكونسوف،داودذريةمنملكاالأخيرةالأيامفييقيمسوفالرب

عصرابذلكمدسنالاسرائيلمستقلةمملكةوتأسيسالأجنبيبالحكمالإطاحة

ا)2(.اجديدأ

وأيضأ:

منتتشكلمؤقتةحكومةلاقامةلأسرائيلمستقبليكملكيسوعوانمقل11

رجلاعشراثنيأتباعهبينمناختارفقدعشر.الاثنيمجلسأوداخليةهيئة

رسل.الىترجمتالتياليونانيةالكلمةمعنىهووهذا.مبعوثينأونواباسماهم

منواحدكلف!ن،فعليةحكومةهناكتصبحعندماأنههوالأخيرمقصدهوكان

وكانتعشر...الاثنيإسراثيلاسباطمنواحدعرشعلىيجلسسوفهؤلاء

العالمفيالموزعينالإسرائيليينجميعدعوةتتضمنللمستقبليسوعرؤيا

حتى،الأخيرةالأيامفيحدوثهالأنبياءتوقعقدجميعهفهذا،البلادإلىللعودة

يكونسوتشعاتهمأراضيمنل!سرائيليينجديداخروجابأنقاليسوعأن

ا)ى.اموسىاياممصرمنالخروجيعادلبحجم

للكنيسةمؤسسمنالحديثاليهوديالفكرفييسوعيتحولوهكذا

ا.عليهاتقدرلنالجحيموأبواب،ك!نيستيأبنيالصخرةهذهاعلى1:الصيحية

أما.عامبألفيهرتزلتيودورمؤسسهاسبقللصهيونيةداعيةإلى،18(16:)متى

بخروجتنبأمديسوعبأنأعلاهاقتبسناهالذيالمالثالمقطعفيالباحثقولعن

فيالنبوءههذهمثلعنبحثتفقد،ستاتهمأراضيمنللاسرانيليينجديد

591.صنفسهالمرجع)2(

.2ه2-102صنغسهالمرجع)3(
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يلقحباحمناولعل.يسوعأقوالكلفياثرعلىلهاأععرولمالجديدالعهدكتاب

ابراهيممعويتكئونوالمغاربالمشارقمنسياتونكثيرينن111:يسوعقولإلى

الىفيطرحونالملكوتبنووأما،السمأواتملكوتفيويعقوبو)سحاق

رفضواالذيناليهودهمهناالملكوتوبنو12(.-8:11)متىاالخارجيةالظلمة

اليهودأما،اللهملكوتسيدخلونالذينالوثنيونقبلهابينمايسوعبشارة

الله.رحمةعنبعيداالخارجيةالظلمةالىفيطرحون

ناقشناالذين"المقدسوالدمالمقدسة"الكأسكتابمؤلفوويقول

يلي:ماامتزوجأ؟ايسوعكاناهل1السابقبحثنافيأفكارهم

فييجرياصيلاملكاكانيسوعأنعلىواضحبشكلمتى)نجيل"ينص

كذلكالأمركانصاذا.وسليمانلداودالمباسرالسليلوهو،الملكيالدمعروقه

ننظرألالجبهنامن.الموحدةفلسطينعرشفيسرعيبحقيتمتعكانفإنه

أنهعلىاليهود"ملك"يسوع:الصليبعلىالرومانيالواليكتبهالذيالنمشإلى

حركةبالفعلقادالذياليهودملكالحقيقةفيكانربمايسوعلأنسخريةمجرد

والشعبالبلادسيوخدالذيالكاهنالملكدورهذا،دورهالىاستنادأمعارضة

الجليلملكانعيباسلهيرودخطيراتهديدأيسوعسكلفقدولهذا.اليهودي

الواليأجراهاالتيالمحاكمةوخلالسواء...حدعلىالرومانيةوللسلطة

هذاينقشأنأمرنفسهوبيلاطس،اليهودبملكمرارايسوعدعيبيلاط!

جامعةمنبراندونالبروفيسوريقولماعلى،النقشوهذا.الصليبعلىاللقب

وردفلقدالجديد.العهدفيآخرسيءكأيصحيحااعتبارهيجبمانعثسشر،

مؤلفويكونانالممكنغيرومن،الأربعةالأناجيلفياليهودملكلقب

4(.)11كهذاأمرأابتكرواقدالأناجيل

يلي:مانقولالطروحاتهذهمثلعلىردنافي

منأعلىمصداقيةنفسهيسوعاقوالتعخذالتاريخييسوععنالبحثفي

وامجموعةفيوضعتالتييسوعأقواللأن،معاصريهإلىالمنسوبةالأقوال

وقد،يسوععنمكتوبسجلأقدمهي(سابقةابحاثفيسرحناما)علىأكثر

803-503.(4..M Baigent and Others, The Holy Bold and The Holy Grail,pp)
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ذلكبعدوصارتعقود،بعدةالاناجيلوقد)ولتدوينقبلمتداولةكانت

أكثرعلىتحعويليسوعمطردةسيرةكتبواعندماالأناجيللمؤلفيرنيسامصدرا

عرشعلىووريثهداودابنأنهأوملكأنهيسوعادعىفهل.الأقوالمن

اسرائيل3

لميسوعأنلوجدنا،الأربعةالأناجيلفياللقبينهذينورودتابعناإذا

إليه،الإشارةفيالآخروناستخدمهابينمانفسهالىالإشارةفيمنهاأيأيسعخدم

المسيحيسوعميلاداكتابا:الأولالإصحاحمطلعفييقولمتىإنجيلفمؤلف

الربويعطيه11:البشارةملاكلسانعلىالميلادقصةفيلوقاويقولداود".ابن

أناسلسانعلىاللقبهذايردكما32(.:أالوقا"أبيهداودكرسيالإله

ابنياارحمنا:ويقولانيصرخانأعميانتبعههناكمنمجتازهو*وفيما:عاديين

بارتيماوسكانتلاميذهمعأريحامنخارجهو"وفيما.27(9:)متىداود"

يصرخابتداالناصرييسوعأنهسمعفلما،يستعطيالطريقعلىجالساالأعمى

فلميسوعأما.47(-0146:)مرقس"ارحمنيداودابنيايسوعيا:ويقول

وبينما11لداود:ابنالي!المسيحإنصراحةمالصانمااللقبهذابتجتبيكتف

له:قالواهو؟منابن،المسيحفيقولكمما:يسوعسألهممجتمعونالفريسيون

:الروحمنبوحييقولداود()أيوهوربايدعوهفكيف:لهمفقالداود.ابن

موطئاأعداءكأضعحتىيمينيعنأجلس)-المس!يح(لربي)=يهوه(الربقال

لجسبهانأحدلس!طعفلمابعه؟لكونفكحفربالدعوهداودكانفإذا.لمدم!ك

أ:901المزمورفيوردماالىهنايشيروشعوع.46(-2241:)متىابكلمة

ا.إلخا...لربيالرباقال1:داودلسانعلى

قصةفيالمجوسلسانعلىمتىوضعفقدالملكبلقبيتعلقوفيما

)متى.إلخا...المشرقفينجمهرأيناف!ننااليهود؟ملكهوأين11:قولهمالميلاد

ليتعلىويملك11:لمريمالبشارةملاكقاللوقاعندالميلادقصةوفي(.22:

الىبيسعاليهودجاءوعندما33(.:االوقاانهايةلملكهيكونولايعقوب

جزيةتعطىأنويمنعالأمةيفسدهذاوجدنا11؟لهقالوامحاكمتهطالبينبيلاط!

قولالاالملوكيةيدعلميسوعولكن.2(23:الوقاملك"محيصحانهقائلالقيصر
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الناسمنالافعدةسهدهاالتيوالسمكالخبزتكثيرمعجزةفبعدفعلا،ولا

التيالآيةالناسرأىافلمايوحنا:)نجيلمؤلفلنايقولطبريا،شاطنعلى

علمف!ذايسوعوأما.العالمالىالآتيالنبيبالحقيقةهوهذاقالوا:يسوعصنعها

إلىوحدهوعادعنهمابتعدملكاليجعلوهويخمطفوهيأتواأنمزمعونأنهم

ملككان)ذاعمابيلاط!الواليسألهوعندما15(.-614:)يوحنا"الجبل

التياللهمملكةعنمفهومهجلاءبكليسوعأوضح،متهموهيدعيكمااليهود

السياسية:الأرضبممالكلهاعلاقةلاسماويةمملكةفهيبحلولها،يبشر

عنيلدافعالعالمهذامنمملكعيكانتولو.العالمهذامنمملكتياليست1

36(.-18:33)يوحناههنا"منليستمملكنيولكناليهود.إلىاسقملالكيرجالي

الروحانيالملكوتمذاطبيعةلتلاميذهيسوعيوضحللنظرلافتاخرقولوفي

وساله11خارجها:فييتجلىأنقبلالانسانيةالنفسداخلفيينموالذي

ولا،بمراقبةالنهملكوتيأتيلا:فأجابهمأاللهملكوتيأتيمتى:الفرشميون

.-21(1702:الوقا"فيكماللهملكوتلأن،هناكهوذااوهناهوذالكميقولون

لتجلىنوعأيمنسياسيةطموحاتيملككانيسوعأنلوالحقيقةوفي

اثرأيعلىنعثرلاولكننا..العامةوخطبهمواعظهوفيلتلاميذهتعاليمهفيذلك

السياسيةوالهموم،يسوعقالهماكلفيمبطنأمكانعلنيسياسيلتحريض

الزمنيةالسلطةمقاومةفيالتفكيرمنوبدلا،تفكيرهعنتماماغائبةالأنية

مقاومةعلىاهعمامهانصبفقد،الهيكلوسلطةرومابسلطةالمتمثلةوالدينية

اخراجهيكنولم3(.ا:12)يوحناالعالمهذاسيدفيهيرىكانالذيالشيطان

")ن:الشبطانحكمعلىللقضاءمقدمةإلاالممسوسينأجسادمنللشياطين

.28(:12)متى"اللهملكوتعليكمأقبلفقدالشياطينأخرجالثهبروحاناكنت

بلسياسيأتجمعأيكنلمأورسليمالىمعهوساريسوعحولالتامالذيوالجمع

المعبرةبالكلماتجماعتهيسوعوصفوقد.روحانيمعلمحولروحانياتجمعا

سيسمعونللذينأيضاأدعوبلالتلاميذ(،)أيوحدهملهمأدعوالا1:التالية

وأنافيئالابأيهاألتوكما،واحداباجمعهمفليكونوابى.فيؤمنونكلامهم

الذيالمجد.أرسلنيالذيبأنكالعالمليؤمنواحدافينافليكونواكذلك،فيك
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لمكونفبئوأنتفيهمأنا؟واحدنحنكماواحداليكونواإياهأوليتهمأوليعني

)يوحنا.اتحبنيضلماتحبهموأنكأرسلتنيأنكالعالمويعرفكاملةوحدتهم

السياسيةالهموممنالشرقيةبالصوفيةالمغرقالكلامهذافأين23()5(.-17:02

الوقت؟ذلكفيلليهود

المفروضةالضريبةوتأديعهالمدنيةبواجباتهيسوعالتزامالىبشيرماولدينا

كما.27(-1724:)متىالرومانيةالسلطةمنالمفروضةوالأخرىالهيكلمن

عندماالرومانيةللسلطةخصماليسأنهالجميعأمامالهيكلباحةفييسوعاعلن

.17(:12)مرق!ادثهلثهومالقيصرلقيصرما"أعطواقائلا:لها:الجزيةبدفعأفتى

يريبها.مايسوعتحركاتفيتجدلمالسياسيةالسلطةف!نذلكمقابلوفي

هيروديجدلمالجليلمنطقةفيبالتبثيريسوعقياممنأكثرأوعاممدىفعلى

فييمرددلمالذيوهويسوعلاعتقالسبباالأردنوشرقيالجليلملكانتيباس

بال!ياسة،لهاعلاقةلاشخصيةلأسبابوذلكصهاعدامهالمعمدانيوحنااعتقال

مما؟وحاميهنعمتهوليقيصرسلطةعلىبالتعديمتعلقأالأمركاناذابالكفما

حدوثمنوخافيسوعلاطاتمنبالقلقسعرهيرودانهوفيهسكلا

أجلومنغالباالشفاءأجلمنحولهتلتئمكانالعيالجماعاتتلكبينسغب

قتلهيطلبهيرودإنليوعالبعضقالولهذااحيانأ،مواعظهالىالاسعماع

بمعجزاتهسمعوعندما،فعلالىبترجملمهيرودقلقولكن.31(13:الوما

سمعولما11:سياسيمحرضبانهلاالناسكالمعمدانيوحناخليفةبانهوصفه

بينمنقامإنه.رأسهقطعتالذيالمعمدانيوحناهذا:قالهيرودوس

روايتهفيلوقايقولماعلىلرؤيتهمتشوقاكانإنهبل16(.6:)مرقس"الأموات

اليهبيلاطسوأرسلهيسوععلىالقبضتموعندما9(.9:الوقانفسهللخبر

سيرىلأنهوفرحهيرودأمنيةتحققت،الجليلرعايامنباعتبارهأمرهفيلينظر

لمايراهأنيتمنىكانلأنهجدافرحيسوعهيرودوسرأى"فلماأخيرا:يوع

.8(23:الوقابها"يأتيايةيشهدأنولرجو،عنهيسمع

الأنطونية.الجميةعنالصادرةالسطور+بينكرجمة:الجديدوتنقيحهاالكاهلويكيةالترجمةعن)5(
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صادارتهقسوتهعنالكثيرنعرففنحنبيلاط!،الرومانيالواليعنأما

سرطتهوعن،الغبمميريمعتهاونهوعدم،والسامرةاليهوديةلمقاطعتيالحازمة

كانوقد.احتجاجاوعميانبادرةأيترامبمكانكلفيمعتث!رةكانتالتيالسرية

الهيكلأموالاستخدامهعلىاحتجاجتظاهرةبالغةبوحشيةقمعقدقصيرةفترةمنذ

دسهاالتيالريةشرطتهانقض!تعندما،الرببمياهأورشليملعزويدمشروعفي

لاومماكثيرا.خلقامنهموقتلوا،ثيابهمتحتالخناجزيخبئونوهمالقظاهرينبين

وألرومابالعداءتوحيوأتباعهيسوعمنبادرةأياشتمواجواسيسهأنلوفيهشك

مثلولكننفسها،بالقسوةمعهمالتعاملفيترددلما،شرعىكملكلنفسهبالدعاية

يسوعضداليهودأثارهاالتيالدعاوىكلأنحينهفينرىولسوف.يحدثلمهذا

براءته.علىمصرابقيالذيهيرودتقنعلمالمحاكمةأثناء

إلىيدخللمف!نه،السياسيبالمعنىملكانفسهيعتبرلميسوعكانفاذا

فيرافقتهالتيالحاسدةوالجموع،الإنجيليةالقصةنهايةفيكملكأورشليم

إلاليست،)سرائيلملكالربباسمالآتيداودابنوتحعىتهتفوهىالدخول

صورهالتيبالطريقةوقحالحدثهذاأنلوالحققةوفي.عاديلحدثتضخيمأ

فيليتردديكنلمالذيبيلاطسإلىاخبارهلوصلت،الانجيلسنبعضبها

أسبوعمطلعفيجرىيسوعدخولوأنلاسيمافورأ،وجماعمهيسوعاععقال

منالمؤلفةالالافتستقبلأورسليمكانتعندمااليهوديالفصحعيداحتفالات

مهيأوالمناخخارجها،ومنالكبرىفلسطينمناطقمنالقادمينالحجاج

لماالواقحالىالأقربالصورةهيفمااليهود.بينالسياسيةالفعنةنارلاشعال

أورسليم؟الىليسوعالظافربالدخولعادةيدعى

مرقس:رواية

عنياوبيتفاجيبيتقريتيالىووصلواأورسليممنالركباقتربلما

سيركبالذيالجحشلجلبتلاميذهمناثنينيسوعأرسل،الزيتونجبلعند

الطريق،فيثيابهمفرسواوكثيرون11:فركبهثيابهماعليهوألقيتابهفأتيا،عليه

والذينتقدمواوالذين.الطريقفيوفرشوهاالشجرمنأغصاناقطعواواخرون

باسما!تيمباركللتمجيد(،)=هعافأوصئا:قائلينيصرخونكانواتبعوا

268http://kotob.has.it



وصلواثم.الأعاليفياوصنا،الربباسمالآتيةداودأبينامملكةمباركة،الرب

.11(-111:)مرقسأورسليم"إلى

نأنشبعدالعيالمنطقيةغيرالهتافاتالمشهدهذامنحذفناإذاونحن

كبير.حدإلىواقعيمشهدأماملصرنا،يسوعللاميذعنصدرتقدتكون

11تقدمواالذين11ولي!،يسوعموكبرافقتغفيرةجموععنيتحدثلافمرقس

رافقوهالذينيسوعتلاميذالا"الطريقفيثيابهمفرشواو"الذينتبعوا"و"الذين

خلاليسوعأفلحاهل1عنوانتحتسابقبحثفيأوضحناوكما.الجليلمن

.التقديراتأعلىوفقشخصالمئةعنبزيديكنلمهؤلاءعددقلا"حياته

متى:رواية

لجلبتلاميذهمناثنينيسوعأرسلأورسليممنالركباقتربلما

والأتانبالجحشافاتيا1.يسوععليهماليركبمسبقامعذينمعاوأتانجحش

القالل:بالنبيقيلمايتملكيهذاوكانعليهما،فركبثيابهماعليهماووضعا

ابنوجحشأتانعلىوراكبأوديعأإليكقادمأملككهوذاصهيونلابنةقولوا

الشجرمنأكصاناقطعواواخرون،الطريقفيئيابهمفرسواالأكثروالجمع.اتان

يصرخونكانواتبعواوالذينتقدمواالذينوالجموع،الطريقفيوفرسوها

ولما.الأعاليفياوصنا،الربباسما!تيمبارك،داود!بنأوصئا:قاثلين

يسوعهذا:الجموعفقالتهذا؟من:قائلةكلهاالمدينةارتجتالمدينةدخل

11(.-أ21:)متى*الجليلناصرةمنالذيالنبي

المشهدهذاعناصرجميعفيهرقسأثرهنامتىانجيلمؤلفيقتفي

الشعريالمقطعفهمأنبعد،أتانابنوجحشباتانالجحشاستبدالمع

الشعرعليهيقومالذيالتوازيمبدأإلىينتبهولمحرفيازكرياسفرفي

أجلمنعامبشكلالكنعانيالشعرعليهيقوممثلما،التوراةفيالعبري

هذافيوالقافيةالشعريالوزنلغيابنظرا،المطلوبالإيقاعتحقيق

التكرارطريقعنواحدةفكرةتوسيعيتمالتوازيمبدأفوفقالشعر.

المقطعالمعالسبيلعلىولنقرأأحيانا.التضادحتىأوالصياغةهـاعادة

الأوغاريتية:البعلأسطورةمنالتالي
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بعلالأميرايهاأخبركدعني

الغيومراكبياكرردعني

صاعادةالنكرارطريقعنالأولالبيتفيالراردةالفكرةتطويرتمكيفونلاحظ

دعني:بجملة.أخبركدعني:جملةاستبدلتحيث،الثانيالبيتفيالصياغة

.الغيومراكبيا:بجملة.بعلالأميرأيهاجملةاسعبدلتكماأكرر.

الثعريةالمقاطععلىغلبقدالكنعانيالثعرعلىالغالبالأسلوبهذا

العالعة:الأمثلةفينبينهماعلىالتوراةفي

بالقدرةمعتزةربيايمينككل!

6(:15الخروج)سفرالعدوتحطمربيايمينك

اللهيلعنهلممنألعنكاثيف

(238:العدد)سفرالربيسمهلممنأشعموكيف

تعليميكالمطريهطلل!

كلاميكالندىويفطر

العضبعلىكالطل

2(32:التثنية)سفرالكلأعلىوكالوابل

نفسهالأسلوبالمؤلفيسعخدممتىمنهاقتشىالذيزكرياسفروفي

متىفهمماعلىاثنينلاواحدفهما.أتانابنوالجحشالأتانبينيوازيعندما

لاستحالةوذلك،واقعيغيرمثهدفىمعاالحيوانينعلىيركبيسوعفجعل

معا.سوقهماعنناهيكراحلتينامتطاء

يوحنا:رواية

وفضلمعاانفيحمارينعلىراكبوهويسوعمثهديرقهلميوحنا

الجمعسمعالغدوفي11:أتانابنايأتالطجحشودعاهمرقىجحشذلكعلى

النخلسعوففأخذوا،أورسليمإلىاتيسوعأنالعيدإلىجاءالذيالكثير

إسرائيل.ملكالربباسمالآتيمباركأوصئا،:يصرخونوكانواللقائهوخرجوا
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،صهيونابنةياتخافيلا:مكتوبهوكماعليهفجلسجحشايسوعووجد

.12:12_15()يوحنا"أتانجحثىعلىجالساياقيملككحوذا

لوقا:رواية

ولاجموعمنهناكفليس.الواقعإلىالأقربالصورةيعطيناوحدهلوقا

يسوعالىبالجحشااوأتيا:تلاميذهسوىيحوعموكبفييكنولم،حشود

ولما،الطريقفيثيابهمفرشواسانرهووفيما.يسوعوأركباعليهثيابهماوطرحا

اللهويسبحونيفرحونالتلاميذجمهوركلابتدأالزيتونجبلمنحدرعندقرب

باسمالآتيالملكمبارك:قائليننظرواالعيالقواتجميعلأجلعظيمبصوت

هناونلاحظ38(.-91:35الوقا"الأعاليفيومجدالسماءفيسلام،الرب

وكذلكالتلاميذ،هتافاتعنالسياسيالطابعذيداود"*ابنلقبغياب

السماءبسلامالملك!11لقباقتراننلاحظكماداود"،أبيناامملكة1إلىالإسارة

أرضية.مملكةبأيلاالأعاليومجد

عاصمةفيصوتهإسماعيريدروحيكمعلمأورسليمإلىيسوعدخللقد

الشراثحإلىينتمونالذينالبسطاءأتباعهمنمجموعةبرفقة،والغطرسةالجهل

القد1:مقدمتهفييوحنا)نجيلمؤلفيقولهماوعلىولكن.المجتمعفيالفقيرة

يصيرواأنسلطاناأولاهمفقدقبلوهالذينأما.بيتهأهلقبلهفمابيتهإلىجاء

.(21-111:حنايو)يلثهاءأبنا

ئهف!كا
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الأخيرةالستة.الأيام

اكللامأسبوءاو

.الالامبأسبوعأورشليمفييسوعقضاهاالتيالأخيرةالسعةالأيامتدعى

فيالواقعالجمعةيومالى/إبريلنيسان01فيالواقعالأحديوممنتمتدوهي

للعيدالسابقاليوممساءفي.اليهوديالفصحعيدأيامأولوهو/إبريلنيسانا5

فياليهوديتناول،العيدوقفةوهو/إبريلنيسانا4فيالواقعالخميسيومأي

الأيامهذهخلاليسوعبهقامالذيفما.الفصحعشاءيدعىطقسياعشاءبيوتهم

اتفاقعلىليستالأربعةالأناجيل)ن؟الصليبعلىبموتهانتهتالتيالتة

الأناجيلشهاداتتعارضيوحنا)نجيلفشهادة.الفترةهذهبأحداثيتعلقفيما

ببنها.فيمامتفقةكيربدورهاوهذه،الإزائية

وهـنمارنالأربعةالإنجيليةالرواياتنستعرضسوفالبحثهذامنيليفيما

يتعلققيمالاسيما،حدثمابخصوصمرخحةنتيجةالىنصللكيبينها،فيما

العقيدةعلىأثرمنالتاريخينلهذينلما،الصلبولومالأخيرالعشاءبيوم

المسيحية.

يوحنا:رواية

.نيسان01الأحديومفيأورسليماطرافإلىيسوعركبوصل

بيتفيتوقفيسوعلأنالنهارمنمتأخروقتفيكانالوصولانويبدو

كانتوبينماعحساءالمضيافةالأسرةلهأعدتالمساءوعند.للمبيتعنيا

مريماختهمادخلت،يسوعبجوارالمائدةالىمتكئأولعازرتخدلممرتا

وراحتيسوعقدمىبهفدهنتالثمنالغالىالناردينعطرمنحقةوبيدها

مواضعفيعليهاوعلقناعرضاناهاالتيالقصةاخرالىبثمعرها...تمسحهما

خرج،نيعسان11الاثنين،التالياليومصباحفي8(.-ا:ا2)يوحناسابقة

المساءوفي،الهيكلفييعلمراححيثأورشليمودخلموكبهفييسوع

فعلهعمالخبرنالاالمؤلفأنوبما.94(-12:02)لوحناعنحاب!تالىعاد

مساءالأخيرالعشاءلتاولعثرالاثنيمعاجعماعهعداذلكبعديسوع
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ظهروقبلالثلاثاءيومعنيابيتفيبقيأنهالمرخحف!ن،نيسان13ا،ربعاء

القبضتماياخيرالعشاءبعدالأربعاءمساءمنمتأخروقتفيالأربعاء.

وجمعاستجوابهجرىحيثالكهنةرئيسبيتإلىوسيقيسوععلى

الرومافيالواليقصرإلىأخذوهالشمسأشرقتوعندما،ضدهالشهادات

الخميسيومظهرعندوصلبهب!دانتهانعهتالتيالرسميةالمحاكمةأجلمن

علىالآلام.لأسبوعالزمنيالجدولويغدو.الفصحعدوقفةاي،نيسان14

التالي:الشكل

الاحد

نيانأ5

مبتافي

يخابيت

حقةفصة

الطبب

لاثينا

ني!انا1

اورشيمدخول

الهيكلفيتحليم

عنيابيتفىمييت

الثلاماه

نيسان12

بيتفي)قامة

عنيا

لأربعاءا

يسان13

بيتفيافامة

عنيا

الأخبرالعثاء

شجوابلاا

الخميى

نبسان14

المحاكمة

الصلب

فنلدوا

الج!عة

نيانا5

القبرفييوع

ابارحةمنذ

مرقس:رواية

يومعصرالأردنغورفيأريحامنقادمأاورسليمالىيسوعوصل

الهيكلإلىفورهمنوتوجهعنيا،بيتفيالتوقفدوننيسان01الأحد

المدينةتركتاخرقدالنهارانوجدولمافيه.بجولةتلاميذهمعقامحيث

التالي،اليومصباحفيأ(.أ-ا:أأ)مرقسالليللقضاءعنيابيتقاصدا

يبيعونالذينيطردوراحالهيمفدخلاورسليمإلىعاد،نيسانا1الاثنين

فسمع.الحمامباعةوكراسيالصيارفةمناضدوقلب،فنائهفيويشترون

المدينةمنخرجالمساءوفييهلكوه.كيفيبحثونوجعلواوالكتبةالأحبار

21الثلاثاء،الثالثاليومفيأ(.9-11:12)مرقسعنيابيتفيوبات

والثيوخالأحبارويجاولالهيكلفيئعلموراحاورسليمإلىرجع،نيسان

وعندما.بكلمةاصطيادهيحاولونكانواالذينالهيكلوجواسيس،والكتبة

44-ا33:912-1115:)مرقسثانيةإليهيعدولمالهيكلغادرالمساءحل
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j13:لهاعذتالمساءوفيعنيا.بيتفييسوعبقيالأربعاءيومفي37(.-ا

منحقةومعهامجهولةامرأةدخلتعندما،الأبرصسمعانبيتفيوليمة

.9(-143:)مرقس)1(يسوعرأسعلىفسكبتهاالئمنغاليالناردينعطر

تلاميذهمعالفصحعاءليعناولعنيابيتيسوعتركالخميسيومظهربعد

وسيقعليهالقبضتمالعث!اءفبعدأبدأ.عنيابيتالىيعدولماورشليمفي

ثمحوكمالفصحعيدأيامأولالجمعةيوموفي.الكهنةرئيسبيتالى

التالي:الوجهعلىالزمنيمرقسجدولويغدو.صلب

A,tll

الىوصرل

اورشيم

فيوجولة

الهيكل

بيتفيمبيت

عبا

الاثن

سنب)حداث

الهيكللفي

يتفيميت

عبا

ائلالاه

فيتعليم

الهيكل

يتفييت

يخا

الأربعاه

بيتفي)فامة

عيا

مابةماندة

حقةمصة

الطيب

الخمبى

يتفي)مامة

يخا

الفصح0عئ!ا

او!كلضبى

ابلأستجوا

الجمعة

الححاكمة

الصلب

فنلداو

متى:رواية

فيسوع.فقطالأولباليوميتعلقفيمامرق!روايةعنمتىروايةتختلف

فيلا،الأحديومفيوصولهحالالهيكلفيالشغبيحدثمتىروايةفي

بدقةيتبعمتىفإنذلكعداوفيما.مرقسروايةفيالحالهوكماالثانياليوم

التالي:الوجهعلىالزمنيجدولهويغدو،مرقسرواية

مبيتمكانعنيخبرنالمف!نه،يسوعجاةفيواختيهلعازروجودتجاهلمدمرم!أنبما(1)

للقصةيوحناروايةمننعرفالتىالمراةهذههويةعنيخبرناولم،عنيابيتفييسوع

الأبرصسمعانبيتبينيوخا!)نجيلامكلة1السابقبحثنافيطابقناوقدمر3.انهانفها

موضعه.فيفليراجع،الثلاثةالاخوةوبيت
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لأحدا

الىوعول

أور!ب

اث)حلى

فيالغب

الهيهل

بيتفيبيت

عنيا

الاثين

فيتعيم

الهيكل

ييتفيبيت

عبا

اثلاناء

تعيمفيئ

الهيكل

!طبتميت

عيا

بحاءلأرا

يتفيافات

يخا

مانجةماندة

حقةقصة

الطب

الخمى

يتفيامامة

يخا

الفصح0كا

اورنيمني

لاستجوابا

الجمعة

المحاكمة

الصلب

فنلدوا

لوقا:رواية

لوصولالأولاليومفيالهيكلفىالشغبحادثةأيضالوقايضع

فييومكليعفموكان11:القولإلىينتقلثم.نيسان15الأحدوهويسوع

11يهلكوهأنيطبلونالشعبوجوهمعوالكتبةالأحباروكان،الهيكل

ماندريولاالزمنيةالعلاماتتضيعذلكوبعد47(.-91:45الوقا

ماوكلإليهايعودأوأورسليميغادركانمتىولا،بيوميومايسوعفعله

الهيكلفييعلمالنهارفيا.كان:يسوعإنهوالخصوصبهذالوقايقوله

37(!21:الوقاا"الزيتونجبللهيقالالذيالجبلفيليلاليبيتيخرجثم

يسوعكانأيننعرفولا،الأحداثهذهعنتمامأغائبةعنياوبيت

العيالمسائيةللمائدةمكانفلاهنامنالزيعون.جبلفيليلتطيقضي

زجاجةسكبتالعيالمرأةلقصةأوالأربعاءمساءليسوعهناكأعذت

خطبسردمنلوقاينتهيأنوبعدأخيرأ.اليومذلكفيعليهالطيب

فيأنفسنانجد21(-2الوقا:ههناكاليهودمعوجدالهالهيكلفييسوع

الوقا"الفصحذبيحةفيهتقرثالذيالفطيريوم*وجاء:الفصحعيدوقفة

يسوععلىالقبضثمالأربعاء،مساءالفصحعشاءذلكيلي(.22:7

علىالمضطربلوقاجدولويغدو.الخميسصباحومحاكمتهواستجوابه

التالي:الوجه
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الأحد

سيمور(لعوو

الئغب)حداث

الهيكلفي

لاثينا

الهيكلنينعليم

لثلاهد51ا

فيتعيم

الهيهل

بعاهلأرا

فيتمليم

لهيكلا

الخمى

الفمععاه

ابلاستجوا

الجمعة

المحاكمة

الصلب

فنلدوا

لتسهيلواحدجدولفيالأربعةالزمنيةالجداولنجمعسوفيليوفيما

بينها:المقارنة

:الالامأسبوعلأحداثالزمنيالجدول

الو!

ه)نبان

الاتن

نيانا1

النلالاء

2)يان

الأربعاء

بانا3

الخمب!

4)يخ!ان

الجمعة

5)نيان

يوحنا)نجيل

عنباليتفييت

اورشليم.ىالوعول

الهيكل.نينعلبم

عنيا.ببتفىميت

عنيا.ببتفيةإفام

الظهر.تجليخابتفي6لات

الأيخر.العثا.

الامخواب.

المحلامة

والدنن.الملب

القبر.فييح

الخبم.يوأهنذ

مرف!انجل

اورشليم.الىوصول

الهيكل.فيجولة

عنيا.ببتفيمببت

الهيهل.فيثغباحداث

نعلبم.

!

الهيكل.فيتعليم
عيا.ييتفيمت

عيا.لتنيامامة

مانبة.ماته

الطب.حقةنصة

الظهر.نبلعنيابيتفياقاهة

الفصح.عاء

الاصخواب

المحاكمة.

والدفن.الصب
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منىانجل

اورثليم.الىوعول

الهيكل.فيضغباحداث

عنبا.يتفيمببت

الهبهل.فينعلبم

بخا.يتفييت

الهيكل.فينعليم

!

عبا.يتفي)نامة
مانجة.طندة

الطب.حفةنصة

الظهر.فبلبخايتفي)فامة

الفصح.كا.

الاصنجوبى

المحاكلمة

والدفن.الصلب

لوتا)نجيل

الىوصول

أورثليم.

ضغباحداث

ا!تلهبهل

فينعلبم

الهيكل.

نعلبمني

الهكل.

فيتعليم

الهبكل.

الفصع.0عا

.لاستجوابا

المحاكمة.

والدفن.لملب
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بخصوصالأربعةالأناجيلبينالجدولمذايظهرهاالتيالاخعلافاتإن

جوهريةغيراختلافاتالأولالنوع؟نوعينالىتنقسمالآلاماسبوعأحداث

الانجيليونعنهمروىالذينالأسخاصذاكرةاضطرابإلىعزوهايمكن

قدكانإذاوما،أورسليمإلىيسوعدخوليوممعل،الأسبوعذلكأحداث

فييحدثهلمأمالثانياليومفيامالأولاليومفيالهيكلفيالشغبأحدث

المسيحية،العقيدةعلىبعيدأثرذاتفاختلافاتالثانيالنوعاما.ايأسبوعذلك

نأذلك.أنفسهمللمؤلفينالفكريةالمواقفاختلافالىإلاعزوهايمكنولا

عنتخعلف،العيدوقفةفيالأخيرالعشاءيسوعلتناولاللاهوتيةالمضامين

الحالوكذلك.للوقفةالسابقاليومفيالعشاءذلكلتناولهاللاهوتيةالمضامين

فيأم،الفصحبحملبهيضحىالذياليومععيةالصليبعلىبموتهيتعلقفيما

للفصح.الأولاليوم

البحثفيونتفرغ،لاحقوقتفييسوعموتيومموضوعفبحثسوف

العالي:الاستطرادبعدولكنلا.أمفصحعشاءكانوهلالأخيرالعشاءليومالتالى

:الثلاثالعشاءات

فيهاتتداخلمدعوأيسوعتناولهاعشاءاتثلاثلديناالأخيرالأسبوعفي

وهي:الأحداث

عندما،أورسليمإلىالدخولقبلالأحدمساءعنيابيتفيالعشاءأ-

يوحنا(.)إنجيلي!وعقدميعلىالطيبوسكبتمريمجاءت

امرأةدخلتعندماالأربعاء،مساءا،برصسمعانبيتفيالعشاء2-

(.ومتى)مرقىيسوعرأسعلىالطيبوسكبتمجهولة

الازائيين.عندالخميسومساء،يوحناعندالأربعاءمساءالأخيرالعشاء3-

يلي:ماملاحظةإلىيقودناالعشاءاتهذهأخبارفيالتدقيقإن

بيتفيالعشاءمع)يوحنا(عنيابيتفيالأحديوممساءعشاءيشترك-أ

سكبتالتيالطيبحقةبعنصرمتى(+)مرق!ىالأربعاءمساءالأبرصسمعان

.يسوععلى
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العشاءمعمتى(+)مرقسالأبرصسمعانبيتفيالعشاءيشترك-ب

الأربعاء.يوممساءحدثاكليهماأنفييوحناعندالاخير

)مرقس+الأربعاهمساءالأبرصسمعانبيتفيالعشاءويشترك-ج

الاسخريوطييهوذاأنفي)يوحنا(،الأربعاءمساءالأخيرالعشاءمعمتى(،

فينقرأ.يسوعتسليمإلىالراميةخطتهتنفيذأجلمننهايعهفيالعشاءكادر

سمعانبنيهوذاوناولهاورفعهااللقمةيسوعغمسائم1يوحنا:إنجيل

ولافاعلأنتماافعل:يسوعفقال.اللقمةبعدالشيطانفيهفدخل،الاسخريوطي

فيمتىعندونقرأ03(.-13:26)يوحنا"وقتهمنوخرجاللقمةقتناول...تبطئ

يهوذاوهوعشرالاثنيأحدافذهب:الأبرصسمعانعندالعشاءقصةنهاية

لكم؟أسلمهوأناتعطونيأنتريدونماذا:لهموقالالأحبارإلىالإسخريوطي

11(.-14:15مرقسمعارن16.-2614:)متىاالفضةمنثلاثينلهفجعلوا

ومسحهمايسوعقدميعلىالطيببسكبمريمقيامعنصريتحول-د

أقدامعلىالماءبسكبيسوعقيامعنصرالى،الأحديومعشاءفيبشعرها

بمنديل.وتجفيفهاتلاميذه

حقةبسكبامرأةقيهتقوملعثاءمكانروايتهفييكنلملوقاهـ-

يسوعحياةمطلعفيحدثتمماثلةقصةلناروىلأنه،يسوععلىالطيب

الماندةإلىجالسهووبينما،سمعاناسمهفريسيرجلدعاهعندما،التبشيرية

فيف!نذلكومع.05(-736:الوقاطيب...إلخحقةومعهاخاطئةامرأةدخلت

سمعانبيتفيالأربعاءيومكاءمعمشتركملمحزمنيأالمبكرةقصته

يدعيانللعشاءبيتهمايسوعدخلاللذينالشخصينكلاانوهو،الأبرص

.سمعانبالاسم

التيالأخبارفيالاضطرابمدىعننموذجأتعطيناالملاحظاتهذه

منأخبارهمعناصرالمواةاستعارةكيفيةوعن،يسوععنالموروثلناحفظها

طريقة.علىكلمروياتهمفيوتوظيفها،أخرىمصادرومنبعضهم

!ي!كن!
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الفصحأعشاءيسومتناولهل

يدعىجدياأوخروفامقتدرةيهوديةأسرةكلتذبحالفصحعيدوقفةفي

وذلك،الفصحعشاءيدعىخاصطقسوفقمساءيتناولونهثم،الفصحبحمل

هذاوسعبهلموسىيهوهالإلهاستنوقدمصر.منالخروجبذكرىاحتفالأ

:الخروجسفرفينقرأماعلىالخروجعشيةالطقس

لكميكونالضهرهذاقائلأ:مصرأرضفيوهرونموسىالربوكلم11

في:قائلينإسرائيلجماعةكلكفما.الس!نةشهورأوللكمهوالشهور،راس

ساةالآباء،بيوتبحسبشاةواحدكللهميأخذونالشهرهذامنالعاسر

وجارههوياخذلشاةكفؤايكونأنعنصغيراالبيتكانصان)الواحد(.للبيت

سنةابنذكراصحيحةشاةلكمتكونالنفوص...عددبحسببيتهمنالقريب

الرابعاليومالىالحفظتحتعندكمهـلكونالماعز،اوالخرفانمنتاخذونه

ويأكلون...العشيةفي)سرائيلجماعةجمهوركليذبحهثمالشهر.هذامنعشر

لكفريضةالأمرهذافتحفظونفطير...)خبز(معبالنارمشوياالليلةتلكاللحم

أنكمالربيعطيكمالتيالأرضتدخلونحينويكونالأبد.الىولأولادك

لكم؟الخدمةهذهماأولادكملكميقولحينويكون.الخدمةهذهتحفظون

27(.-24و8-ا:12)الخروج"للربفصحذبيحةهي:تقولونأنكم

هوالأرجح؟اليهوديالدينيالتقليدوفقالفصحعشاءيسوعتناولقهل

فصحعثماءتكنلمتلاميذهمعيسوعتناولهاالعىالأخيروالوجبة،يتناولهلمأنه

سهادةعلىنعتمدهناونحنلها.الصحيحةالتسميةوفقأخيراععاءبل

يوحنا.إنجيلمؤلفهووالعانىالرسولبولسهوالأول،شاهدين

الرسولبولسرساثلمنجاءتناالأخيرالعشاءوجبةعنروايةأقدم)ن

الرسالةفييقولفهو.الأناجيلتدوينقبلالمسيحيينبينمتداولةكانتالتي

الربانوهو،لكمبفغتهماالربمنتلقيتاف!في1:كورنثوسأهاليإلىالأولى

هوهذا:وقالكسرهئموسكرخبزأأخذفيها،(سلمالتيالليلةفييسوع
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العشاءبعدالكاساخذوكذلك.لذكريهذااعملوا.أجلكممن)نهجسدي

11لذكريسربتمكلماهذااعملوا.بدميالجديدالعهدهيالكأسهذه:وقال

الليلةبأنهاالأخيرالعشاءليلةبولىيصففهنا25(.-11:23كورنثوس)1

لمفهومهنايؤسسيسوعأنكما.الفصحليلةيأنها!يسوعفيهااسلمالعي

وثقهالذي"القديمالعهد11عنبديلا،البشريةمعاللهيوثقهالذيالجديد"العهد11

يرمزالذييسوعبدمالجديدالعهدهذاتوثيقتموقداسراليل.ضعبمعيهوه

وردكماأو"،بدميالجديدالعهدهيالكأس+هذهالأخير:العشاءخمرإليه

11.يسفكالجديدللعهدالذيدميهواهذا1الأخير:للعشاءروايتهفيمرقسعند

الىنرجعأنعلينا،بدمهالجديدالعهدتوثيقمنيسوعيقصدهمانفهمولكي

تلقىانقبعد.)سراثيلبنيمععهدهبالدميهوهوثقكيفونرىالتوراةكتاب

بصوتالجميعأجابه،الشعباسماععلىوقرأهايهوهمنالشريعةموسى

علىبناءموسىقامذلكعند.نعملالرببهتكلمماجميعوقالوا:واحد

الشريعة،عليهنزلتالذيحورلبجبلأسفلفيمذبحببناءالههتوجيهات

شرثم،كبيرةطسوتعدةلملءكافيأدمهاكانالثيرانمنقرابينعليهوقدم

الرببهعاهدكمالذيالعهددمهوهذا:وقالالثعبعلىالغزيرالدمهذا

الوسيلةوهو،القرابيندماستبدلفقديسوعأما8(.-243:الخروج)سفر

هوجديدعهدتوثيقأجلمنسيسفكالذيبدمه،يهوهالىللعقربالوحيدة

للعهددمهسفكومن.الحرفعهدكانالذيالقديمالعهدمقابلالروحعهد

وهومنهاالمركزيبالطقسيحتفللن،القديمةالطقوسسدىوأعلنالجديد

الفصح.عشاء

منوباكثرروايتهفيأشارالذي،يوحناإنجيلمؤلفهوالثافيالشاهد

لعيدالسابقاليومفيالأربعاءعشيةحدثقدالأخيرالعشاءأنإلىطريقة

الاعداميومصباحبيلاطسالواليدارإلىيسوعاليهودساقفعندما.الفصح

لمولكنهم،الولايةدارإلىميافاعندمنبيسوعوجاؤوا11:المؤلفيقول

.28(18:)يوحنا"الفصحعشاءأكلمنيتمكنوافلايتنجسواانمخافةيدخلوها

لنايقول،يسوعبحقالحكملاصدارالولايةكرسيعلىبيلاط!جلسوعندما
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بالعبريةلهويقالالبلاطيسمىموضعفيالقضاءكرسيعلىوجلس01:المؤلف

يليفماوسنقدم14(.-9113:)يوحنا!للفصحتهيئةيومذلكوكان.جئائة

هذابأننعتقدأنلنايشألمأنهكيفلنلاحظيوحنابروايةالأخيرالعشاءقصة

فصح:عشاءكانالعشاء

العالمهذامنانعقالهساعةأن،الفصحعيداقتربوقديعلميسوع"وكان

فحين،المتهىإلىالعالمفيهمالذينأصحابهاحبوقد.حانتقدالآبالى

ناالاسخريوطيسمعانبنيهوذاقلبفيالشيطانألقىوقدالعشاءكان

فيماءصبثمبهافالمزربمنشفةوأخذرداءهفخلعالعشاءعنقام،يسلمه

فجاءبها.مؤتزراكانالتيبالمنشفةويمسحهاتلاميذهأقداميغسلوسرعمطهرة

:يسوعفأجابهقدفي؟تغسلأنت1سيد،يا:سمعانلهفقالبطرسسمعانإلى

تغسللن:بطرسلهفقالبعد.فيماستفهمولكنكفاعلأناماتفهملاالآنأنت

سمعانلهفقالأبدا.معيلكحظفلااكسلكلمإذا:يسوعأجابهأبدا.قدميئ

يس!وع:لهفقال.وراسييدفيايضأبلوحدهماقدفيتفسللاسيد،يا:بطرس

ولكنطاهرونوأنتمطاهر،كلهلأنهقدميهغسلإلىإلايحتاجلااكتسلمن

وعادرداءهولبىأقدامهمغسلفلما.سيسلمهالذييعرفكانلأنه.كلكمليى

وسيدأ،معلمأتدعوننيأنعم؟إليكمصنعتماأتفهمون؟لهمقالالمائدةإلى

أقدامك!،كسلتقدوالمعلمالسيداناكنتصاذا.كذلكلأننيتقولونوحسنا

مثالا،اعطيتكملائى،بعضأقدامبعضكميغسلأنايضاانتمعليكمفيجب

هذاعنديسوعنفسواضطرب!ايضا...أنتمتصنعونبكمأناصنع!كماحتى

فنظر.سيسلمنيمنكمواحداان:لكمأقولالحق،الحق:وقالوشهدالكلام

واحديسوعحفنعلىمتكئاوكان.عنهمالفيمنحائرينبعضهمإلىالتلاميذ

نأعسىمنيسألأنبطرسسمعانإليهفأومأ،يحبهكانالذيتلاميذهمن

هو؟منسيد،يا:لهوقاليسوعصدرعلىذاكفاتكاpعنهقالالذييكون

وأعطاهااللقمةفغمس.وأعطيهاللقمةأناأغصىالذيذاكهو:يسوعأجاب

:يسوعلهققال.اللقمةبعدالشيطانفيهفدخل.الأسخريوطيسمعانبنليهوذا

فظنذلك.لهقاللماذاالمتكثينمنأحديفهمفلم.تبطئولافاعلأنتماافعل

سيئايعطيبأنامرهأوالعيد،فيإليهنحتاجمااسترلهقاليسوعأنبعضهم
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منوخرجاللقمةفتناول.الدراهمصندوقعلىمؤتمناكانيهوذالأنللفقراء

.03(-ا:13)يوحنا"أظلمقدالليلوكان،وقته

فيللعشاءالتهيئةاجلمنيسوعبهاقامالتيالإعدادتغيابهنانلاحظ

عندماالعشاءمشهدفىمقدماتدونيضعناوالمؤلف،اورسليمبيوتأحد

عدديحددلاأنهكمأ(،13:2)يوحناالعشاء...إلخ"كانوحين11:يقول

عشرثلاثةيسوععداكانواربمالأنهم،الازائيونفعلكماعشرباثنيالمشاركين

كانأنهالمرجحولكنفمجهولالعشاءمكاناما.الحبيبالتميذوجودبسبب

يسوعمنإسارةأيغيابنلاحظكماأورسليم.فيالحبيبللتلميذاخربيتفي

رواياتفيالحالهوكما،فصحعثاءكانالعشاءأنالىتلاميذهمنأو

الازاليين.

الذيالتقليدوهو،الأخيرالعشاءلروايةالمرقسيالتقليدإل!انتقلنااذا

وان،الخميسيوممساءفيأقيمقدالأخبرالعشاءأننجدولوقا،متىاتبعه

:اليومذلكفيبتلاميذهالاجتماعأجلمنمسبقاترتيباتهأعدقديسوع

لهقال،الفصحذبيحةفيهتقزبالذياليومالفطير،أياممنيومأولافي

مناثنينفأرسللتاكله؟الفصحعث!اءلكفنعدنمضيأنتريدأينالى:تلاميذه

فاتبعاه،ماءجرةيحملرجلفيلقاكماالمدينةالىاذهبالهما:وقالتلاميذه

عشاءفيهااكلالتيغرقتياينالمعلميقول:يدخلحيثالبيتلربوقولا

فذهب.هناكلنافاعدمهمهياةمفروشةكبيرةعقيةفيريكما؟تلاميذيمعالفصح

الفصح.عشاءوأعدالهماقالكمافوجداالمدينةوأتياالتلميذان

قاليأكلونالطعامعلىهموبينماعشر.الاثنيمعجاءالمساءكان"ولما

عليهمفاسمولى.معيالاكل،سيسلمنيمنكمواحداإنلكمأقولالحق:يسوع

الاثنيمنواحدإنهةلهمفقالهو؟لاناالاخر:بعدالواحديسألهوأخذالحزن

عنه،مكتوبهوكماماضيالإنسانابن.الصحفةفيمعييغمسالذيعشر،

لملوالرجللذلكخيراكان،الإنسانابنيسلمالذيالرجللذلكويلولكن

كلوا،خذوا:وقالوناولهمكسرهثموباركخبزأأخذيأكلونهموفيمايولد.

لهم:وقالكلهممنهافشربواوناولهموشربالكأسأخذثم.جسديهوهذا
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لاإنيلكمأقولالحق.كثيريناجلمنيسفكالجديدللعهدالذيدمىهوهذا

ملكوتفيجديدةخمرةأشربهفيهيوئميافيحتىالكرمةنتاجمنبعداسرب

.الزيتونجبلإلىوخرجواسئحواثم.الله

:مكتوبلأنهالليلةهذهفيكلكمفيئستشكون:يسوعلهمافقال

الجليل.إلىسأسبقكمقياميبعدولكن")4(،الخراففتتبددالراياسأضرب1

الحق،الحق:يسوعلهفقالأشك.لافاناالجميعسك)ن:بطرسلهفقال

ثلاثتنكرنيمرتينالديكيصيحأنقبلالليلةهذهفياليومإنك،لكاقول

معك.أموتبأنعليئقضيصانبناكركلستلديد:بأكثرفقال.مرات

.31(-ا14:")مرقسجميعهمقالوهكذا

فصح،عشاءكانالأخيرالعشاءأنعلىهنامرقستوكيدمنالرغمعلى

،يسوعكسرهالذيالخبزرغيففييتمثلالأصليةالقصةمنباقيأأثرأانإلا

علىالدالةالكلمةوردتفقدفصح.عشاءيكنلمالعث!اءهذاأنعلىيدل

عاديخبزرغيفعلىتدلالتيكله41كههبصيغةاليونانيالنصفيالخبزرغيف

فطيررغيفعلىالدائةيم50417بصيغةتردولمخمير،عجينمنمصنوع

ذبحعشيةاليهوديتناولهالذيالخبزانوبما(.مخفر)غيرعجينمنمصنوع

أخيراكاءكانهنايسوععشاءف!نفطيرا،يكونأنيجبالفصححملوتناول

فصح.ععاءولي!

التيمرقسروايةبينهاماالأولىللوهلةيبدوفارقوجودنلاحظكما

إلىتفتقديوحناروايةأنفييتمثليوحنا،روايةوبينولوقامتىمنكلاقتفاها

)عطائهمثم،جسدهأنهعلىلتلاميذههـاعطائهالخبزبكسريسوعقيامعنصر

)3(الفارقهذاعنداليهودالباحثينبعضتوقفوقددمه.أنهاعلىالخمركأس

القديم.العهدمن13:7زكرياسفرفيالآيةهذهوردت(1)

راجع:الأناجيللغةالقديمةاليونانيةاللغةفيالكلقنهاتينمع!نىحول)2(

024.ص8002،دمثق،زكارسهيلترجمة،ير2سلالة:طابورجيمس

924-241صنفهالمرجع)3(
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بهايرتبطوماالمقدسالقربانلفكرةيؤسسلميسوعأنمفادهابحتيجةوخرجوا

المعمودية.طقسبعدالمسيحيةفيالمركزيالطقسوهو)4(،التناولطقسمن

العشاءقبلالطقسولهذاالفكرةلهذهأسىقدكانيسوعف!نالحقيقةوفي

الخبزهوأنا11:قالعندمايوحناانجيلفي(الأقلعلى)سنةطويلبوقتالأخير

والخبزالأبد.إلىيحياالخبزهذاهنأحداكلانالسماء.مننزلالذيالحي

جسدييأكلمن...العالمحياةأجلمنأبذلهالذيجسديهوأعطيأناالذي

54(.-651:)يوحناالأخير"اليومفيأقيمهوأنا،أبديةحياةفلهدميويشرب

اثنين.فارقينمعمرقىلروايةتكرارانجدهامتىروايةإلىانتقلناإذا

يسوعتوجيهاتمنالجرةحاملالرجلعنصرغمابفيالأولالفارقيممثل

بعينهبيتاللتلميذينيحدديسوعف!نذلكمنوبدلاللعشاء،المحضيربخصوص

إلىالعلاميذدناالفطيرأياممنيومأول"وفيبنفسيهما:إليهيتوجهاأنعليهما

الىاذهبوا:فقال3لتاكلهالفصحعشاءلكنعدأنتريدأين:لهوقالوايسوع

عشاءوسأقيمقريبأجليانالمعلملكيقول:لهوقولافلانالىالمدينة

أما.02(-2617:)متىالمساء...إلخ"كانولما.تلاميذيمععندكالفصح

اعلنأنبعدالإسخريوطيويهوذايسوعبينقصيرحوارفيفيتمعلالعانيالفارق

له:فقال؟سيديياهواأنا:مسقمهيهوذاافقال:سيسلمهمنهمواحداانيسوعلهم

.25(26:قلت")متىانت

الرجلعنصرعلىحافظفقد،مرقسروايةأيضابدقةكررالذيلوقاأما

نهايتها.فيوآخروسطهافيواحدمقطععيئالروايةعلىاقحمولكنهالجرةحامل

عمنيتساءلونوراحوا،سيسلمهمنهمواحدأ)نلتلاميذهيسوعاعلنأنقبعد

طقىهو(MsوبالانكليزيةEucharistايونانيةالكلمة)منا،فخارتياأو،التناول)4(

والخمر،المسبحجدإلىرمزيأنحرلومدالخبزالكاهنمدمنالمزمنونخلالهيتناول

دمه.الىتحولومد

:كتابراجعالكاثوليكيةالك!يسةفيلاسيماالطقعىهذاحرلالتفاصيلمنلمزيد

8391,,stianity,Thames and Hudsonأ!؟!CكأAlan Watts, Myth and Ritual

5.Chapter
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يعذمنينهمجدال!ووقع:التاليالمقطعمرقسروايةعلىلوقايضيف،يكون

عليهموالمتسلطونيسودونها،الأممملوك)ن)يسوع(:لهمققال؟كبرهم

فيكما!برليكنبل،كذلكفيكمالأمرفلشأنتمأما.محسنينيدعون

ممانتفأأنهناونلاحظ.26(-2224:الوقا..الخ"كالخادموالمترئسكالأصفر

الذيلوقاالىوصلتقديوحناروايةفيتلاميذهاقدامغسلعندمايسوعقاله

ذا111يوحنا:روايةقييوعمالهماالىمؤادهيشيرالذيالمقطعهذأعليهابنى

يغسلأنأيضاأنتمعليكمفيجب،أقدامكمكسلتقدوالمعلمالسيدأناكنت

بعض+.أقدامبعضكم

لهبطرسنكرانعلىيسوعتوكيدبعدلوقايضيفالروايةاخروفي

نعل؟ولامزودبلاأرسلتكمحينشيءاعوزكمهل:لهمقالاثما:التاليالمقطع

مزودلديهكانومن،فليأخذهماللديهفمنالانأماةلهمفقاللا.قالوا:

ينبغيإنهلكمأقوللأني،ويشترهرداءهفليبعسيفلديهيكنلمومن،فليحمله

،ربيا:فقالوا.أجليحانققد،اأئمةمعوأحصي11:المكتوبهذافيئيتغأن

38(.-2235:الوقا"يكفي:لهمفقال.سيفانهاهنا

هلبول!،روايةضم!نهاومنالخمسالرواياتهذهاستعراضبعد

لانحنالحقيقةفي؟الفصحعشاءتناولقديسوعكانإذاعمانجيبأنب!مكاننا

وروايةبولسروايةهي،فقطثلاثمعصانمارواياتخمسمعهنانتعامل

فيمالاسيمامرقسإثرعادةتقتفيولوقامتىرواياتيانيوحنا.وروايةمرقس

تكونأنتعدولامناوهي،يسوعجاةفيالرثيسةوالأحداثبالمفاصليتعلى

فييدعىالإزاثيينبينالمشتركالقاسمهذا.المشتركمصدرهاعنحرقيأنقلا

الثلاثالرواياتقارنااذاونحنالمرقسي.بالتلقيدالحديثا!اديميالبحث

وحيدةتقفالأخيرالعشاءيخصفيماالمرقسيالتلقيدسهادةأننجدالمعبقية

عشاءيكنلمتلاميذهمعيسحتناولهالذيوالعشاءويوحنا.بولسسهادتيأمام

فصح.

38!،
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يسومعلىالقبضليلة

بيتقاصدابهمخرج،تلامذتهمعالأخيرالعشاءمنيسوعانعهاءبعد

يهوذالأن،هناكإلىيصللنربماأنهسريرتهفييعرفكانولكنه.كعادتهعنبا

وادييسوعقطعأنوبعد.أمرهافتضاحبعدالليلةهذهبصددههومافاعللابد

تعؤدبشاناودخلتوقف،سرقأالزيتونجبلعنأورسليميفصلالذيقدرون

يوحناانجيللنايقدموهناجعسماني.تدعىصغيرةضيعةفيتلاميذهمعارتياده

:حدثلماواقعيةا!ثرالرواية

قدرونواديفعبر،الكلامهذاقالبعدماتلاميذهمعيسوعوخرج11

المكانذاكيعرفأسلمهالذييهوذاوكان.هناكبستاناوتلامذههرودخل

بعثهمالذينوالحرسبالجنديهوذافجاء.وتلاميذهيسوعفيهاجتمعمالكثرة

وهويسوعفتقدآ.وسلاحومصابيحبمشاعلهناكإلىوجاءوالفريسيونالأحبار

قال.الناصرييسوع:فأجابوه3تطلبونمن:لهموقالسيحدثماجميعيعلم

رجعواهو،أنالهمقالفلما.معهمواقفاأسلمهالذييهوذاوكانهو.أنا:لهم

يسوعقالوا:3تطلبونمن:ثانيةلسوعفسالهم.الأرضعلىووقعواالقهقرى

هؤلاءفدعواتطلبونيكنعمف!ذاهو.أناإنيلكيمملت:يسوعفأجاب.الناصري

يهلك.ليوهبتهمالذينمنأحداأعلمسابقا:قالالذيالقولفتم.يذهبون

اذنهفقطعالكهنةرئيىعبدوضربفاستلهسيفأ،يتقلدبطرسسمعانوكان

أسربأفلا.السيفاغمد:لبطرسيسوعفقالملخس.العبداسموكان،اليمنى

11(.-ا:18)يوحناأبي"لىجعلهاالميالكأس

تفاصيليرويعيانشاهدروايةامامنحنيوحنا)نجيلمنالمقطعهذافي

صغيراتفصيلاذلكمننستثني.أدبيةبعناصرالمؤلفخياليلونهالمواقعية

الهيكل.وحرسيهوذامعجاؤواالرومانالجنودمنمجموعةبوجوديتعلق

يتفقلاأنهكما،الثلاثالمرقسيئالتقليدرواياتفيموجودغيرالعنصروهذا

علىيكنلمبيلاطسالواليأنعلىتدلالتياللاحقةالأحداثمجرياتمع
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منومقتنعامسبقعلمعلىكانلووحعى.يسوععلىالقبضبمؤامرةمسبقعلم

منمجموعةقبلهمنأرسللكان،عليهالقبضوضرورةيسوعبخطرناحيته

كانتالمهمةهذهمثللأن،الهيكلبحرسالاستعانةدونالمهمةلتنفيذالجود

يكنلمالتياليهوديةالدينيةبالقضايالا،الأولىبالدرجةالرومانيبايأمنتتعلق

منهاسيثا.يفقه

منعددأالواقعيةالروايةهذهعلىأدخل!المرمسالتقليدرواياتولكن

رمزأصارتوالتيالصيتذائعةيهوذاقبلةوبينها،الأدليالتشويقعناصر

لهايكنولميوحنا،روايةفيتردلمالقبلةفهذه.الإنسانيالخيالفيللخيانة

كافيةكانتيسوعنحويهوذااصبعمنإشارةلأن،الأساسحيثمنضرورة

يسوعيعرفونيكونوالمالهيكلحرسأنافترضناإذاهذا،بهويتهللتعريف

ولجادلفيهيعفمالهيكلعلىيترددالماضيالخريففيأشهرثلاثةبقيالذي

الفصحهذافيعادثم،الكهنةرئيسوجواسيسوالفريسيينوالكعبةالشيوخ

انجيلفينقرأوالتجار.الصيارفةمنطهرهعندماالهيكلفيجلبةفأحدث

:مرض

لهايقالضيعةإلىووصلوا.الزيتونجبلالىوخرجواسئحوا"ثم

ويعقوبببطرسمضىئم.أصليريثماهنااقعدوا:لتلاميذهفقالجتسماني

امكثوا،الموتحتىحزينةنفسي:لهمققال.وكابةرهبةيستشعروجعلويوحنا

أمكن.)نالساعةعنهلتبريصليالأرضعلىوخرقليلاابتعدئمواسهروا.هنا

كمالاولكن.الكأسهذهعنيفاصرفقدير،شيءكلعلى)نكأبتا،يا:قال

اماسمعانيا:لبطرصفقالياما،فوجدهمرجعثمتشاء.أنتكمابلأضاءانا

الروح.تجربةفيتدخلوالئلأوصفوااسهروا؟واحدةساعةتسهرأنقدزت

أيضاورجع.عينهالكلامويردديصليأيضامضىثم.فضعيفالجسدامانشيط

ثالثةرجعثم.يجيبونهبماذايدروافلمجفوفهمائقلوالنعاسنيامافوجدهم

الانسانابنهوذا.الساعةواتتالأمرقضي،واستريحواالآنناموا:لهموقال

اقعرب.قديسقمنيالذيهوذا،لنذهبقوموا.الخطاةأيديإلىيسفم

كثيرةعصابةرأسعلىعشرالاثنيأحديهوذاأقبليتكلمهووبينما11
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الذيوكان.والشيوخوالكتبةالأحبارأرسلهاوالعصيالسيوفتحملالعدد

محفوظا.وسوقوهفامسكوههو.هواقتلهالذيقائلا:علامةلهمجعلقدأسلمه

عليهأيديهمفالقوا.وقئله،سيدييا،سيديياقائلا:منهدناحتىوصلأنوما

أذنه.فقطعالكهنةرئيسعبدوضربسيفهالحاضرينأحدفاستل.وأمسكوه

يومكلكنتلتأخذوني.وعصيبسيوفخرجتملصعلىكأنه:يسوعلهمفقال

فتركه.الكتبئتملكيهذاحدثصانما،تمسكونىولم(عفمالهيكلفيمعكم

الإزارعنفتخلىفأمسكوهعريهعلىازارالابسأشابوتبعهوهربوا.الجميح

.52(-1432:)مرقسعريانا"وهرب

الخيالمنوخلوهالجافمرقسأسلوبعننعرفهمماالرغمعلى

الجمالغايةفيالأدبيبالخيالمشبعامشهداهنالنايقدمأنهالا،الأدبي

وتلاميذهمنفردايصليراحعندماجتسمانيبسعانفييسوعمحنةعنوالروعة

نسخوقد.الإنجيلقراءقلوبسغافتص!ىزالتمابكلماتربهويناجي،نيام

تكونأننرجحانناإلا.الرئيسيةبعناصرهالمشهدهذاولوقامتىمنكلعنه

كانيسوعلأنمرق!،ابتكارمنعليهالقف!قبلالزيتونجبلفييسوعمحنة

مؤلفالىنقلهاثمبهاينطقسمعهالذيفمن.نياموالجميعبكلماتهينطق

تلاميذهالىيعودمرةكلوفيمراتثلاثيصليراهالذيومنالانجل؟

نياما؟ليجدهم

ولكنه،جتسمانيبسانفيجرىعمابحذافيرهامرق!روايةمتىيقتبس

نأبعدسيفهيغمدانلبطرسيسوعامرمنيوحناإنجيلفىوردماإليهايضيف

منواحدواذا11:يسوعخطابفييتوسعثم،الكهنةرئيسعبدبهوضرباستقه

لهفقال.أذنهفقطعالكهنةرئيسعبدوضربسيفهواستليدهمديسوعأصحاب

أستطيعلاأنيأتظن.يهلكبالسيفبالسيفيأخذمنلأن،سيفكأغمد:يسوع

ولكن؟الملائكةمنجشاعشراثنيمنبأكئرالساعةفيمدنيأبياسألأنالآن

.54(-2651:)متىا؟ايحدثأنيجبماهذاإنتقولالتيالكتبتتمكيف

لأذنيسوع)براءمعجزةإليها!ضيف،نفسهاالروايةيتبنىالذيلوقاأما

بالسيفيأخذمنا.لأن:يسوعقولويحذف،المقطوعةالكهنةرلي!عبد
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أنضربربياقالوا:يحدثأنيوشكماأصحابهراىفلماا12:يهلكبالسيف

:يسوعفأجاب.اليمنىأذنهفقطعالكهنةرئيسعبدأحدهموضرب؟بالسيف

.51(-2294:الوقافأبرأها+أذنهولمسالحد.هذاعندقفوا

سيقعندمايسوعتعشاببذكرتفردقدوحدهمرقسف!ن،نلاحظوكما

الازارعنتخلىبهأمسكوافلماإزار،غيرعليهليسعارسبهوكانمخفورا،

عار؟شبهكانولماذا؟الشابهذاهوفمن.52(-1451:)مرقسعرياناوهرب

التلميذهوهل؟يصليوراحجماعتهعنابععدعندمايسوعبصحبةكانهل

الاجابةكانتربماأسئلة؟نياموالبقيةيسوعمحنةعلىساهداكانالذيالحبيب

قليلة،نتفالامنهتصلنالمالذيالسريمرق!إنجيلثنايافيكامنةعليها

القانوني.مرقس)نجيلفيالفراغفيالمعلقةالشذرةهذهإلىإضافة

كانولماذا3تلاميذهأحدمنبخيانةيعتقلأنيسوععلىكانلماذاولكن

يكنالم3المنعزلالمكانهذافياليلوفيسراتجريأنالاعتقالعمليةعلى

منخائنإلىالحاجةودوننهارأالهيكلفييعتموهواعتقالهالممكنمن

هذهعلىالتقليديالجواب)نليلا؟تواجدهمكانوعلىعليهيدلجماعته

نهاراعليهيدهاوضعمنتخشىكانتالهيكلسلطةأنإلىيذهبالأسئلة

وهذا.السعبصفوفبينوتمردشغبلحدوثمنعا،الناسمنمرأىوعلى

والفطيرالفصحوقوعوكان11:مرقسإنجيلفيوردفيمالهسندأيجدالتفسير

لامالوالأنهم،فيقتلونهبهايمسكونهحيلةيلتمسونالأحباروكان،يومينبعد

2(.-ا:14)مرض"الشعبفيشغبحدوثمخافةالعيدفيذلكنفعل

منيخافونوكانوا.يهلكونهكيفيبحثونفجعلواوالكتبةالأحبار*فسمعوأيضا:

18(.ا:ا)مرقى!ابتعليمهمعجباكانالجمعلأنذلك

زياراتهخلاليسوعأنهيسابقبحثمنأكثرفيبيناهاالتيوالحقيقة

منكبيرعدداستمالةفييفلحلم،الأخيرةالزيارةهذهوفي،لأورسليمالسابقة

التالية:بالكلماتمنهاليهودموقفيوحناإنجيللخصوقد.أورشليميهود

،رب)سعيا:النبيقالماليتم،بهيؤمنوافلمالآياتهذهبجميعيسوعاتاهم11

عنأما80--1237:)يوحناالرب!يدظهرتولمنبكلامنا،امنالذيمن
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)نجيلوصفهمفقدمرق!،نصوفق8يسوعبتعليممعجبأكانالذيالجمع11

فيكانولما11:ليسوعسابقةلزيارةوصفهسياقفيقالحيثبالنفاقيوحنا

ياتيالتيالآياتمنرأوالماالناسمنكثيرباسمهامن،الفصحمدةاورسليم

منإلىيحتاجولاكلهميعرفهمكانلأنهإليهميطمعنلميسوعأنعلىبها.

إلىيضات25(.-223:)يوحنا"الإنسانفيمايعلمكانفقد،أحدعنيخبره

والشغبالتمردحدالإعجابهذاووصولشيء،بالععليمالاعجابأنذلك

،يسوعاعتقالأجلمنللشغبمستعدأكانالشعبأنولوآخر.شيءوالفتنة

العكس،علىبليحدثلمهذامنسيئاولكن.صلبهأجلمنأسدشغبهلكان

11اصلبه،اقتله،اقعله11:يهتفبيلاط!قصرأمامالمجتمعاليهودحشدكانفقد

عليناو:"دمه18(.23:الوقابراباس"لناواطلقهذااقتل11و:15(.:91)يوحنا

25(.27:)معىاولادنا"وعلى

بعدالوقتوكان،الكهنةرثيسقيافاإلىساقويسوععلىالقبضبعد

يسوعتبعالذيبطرسعدا،نجاتهيطلبكلالرسلتفرقوقدالليلم!حصف

مرق!:يرويهماعلى

كلهم.والكعبةوالث!يوخالأحبارفاجتمع،الكهنةرئي!الىبيسوعافذهبوا1

عنديستدقئالحرسمحوقعدالكهنةرثيمىدارالىبعدعنبطرسوتبعه

جواريمنجاريةجاءت،الدارمنالسفلىالساحةفيبطرسوبينماالنار...

قائلا:فأنكر.يسوعمعالناصريمعكنتأنت:وقالتفيهفتفرستالكهنةرئي!

فرأته.الديكفصاح،الدهليزالىخارجاانسلثم.تقولينماافهمولاأدريلا

قالقليلوبعدايضا.فأنكر،منهمهذاإنللحاضرينتقولوأخذتالجارلة

فاخذ.لغتهمتشبهولغتكأيضاجليليلأنكمنهمأنتحقا:لبطرسالحاضرون

ثانية.مرةالديكفصاح.عنهتقولونالذيالرجلأعرفلاإنيويحلفيلعن

وأخذ.مراتثلاثتنكرنيمرتينالديكيصيحانقبل:يسوعقولبطرسفتذكر

.72(-14:53)مرقى"يبكي

علىتحتويوهيولوقا،متىمنكللدىبحذافيرهاتتكررالقصةهذه

وفقالتواليعلىالجارشين)اوالجاريةتعزفبكيفيةتتعلقالأولى؟مشكلتين
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خرجالذيالفريقمعتكنولمقبلمنترهلمأنهامعبطرسعلىمتى(رواية

الكهنة،رثيسبيتإلىبطرسدخولبكيفيةتععلقوالثانية؟يسوععلىللقبض

بيتهأحديدخلألاالمفترضومنأورشليمفيالعليتاالمديةالسلطةيمثلالذي

روايةتحلهماالمشكلانهاتان.خاصةإجراءاتوفقالاالإداريمقرههوالذي

منكانسخصبطرسعلىتعرففقد.الواقعإلىاقربتبدوالتييوحنا)نجيل

توسطأنبعدالكهنةرئيسبيتالىدخلوبطرس.يسوععلىالقبضمجموعة

والذي،جعسمانيبستانفيعشرالاثنيمعكانالذيالمحبوبالتلميذله

الأورسليميالتلميذهذاكانوقد.وجودهعادتهعلىالمرقسيالتقليدتجاهل

ماعلى،قديمةعائليةصداقةاواصرمعهوتربطهالكه!نةرئيسلدىمعروفأ

يوخا:عندنقرأيوحنا.انجيلمشكلةعنالسابقبحثنافيأوضحنا

إلىبهومضوا،وأوثقوهيسوععلىاليهودوحرسوالقائدالجندافقبض1

سمعانيسوعوتبع...السنةتلكفيالكهنةرثيسميافاحمووهوحناندار

معالكهنةرثيسىدارفدخل،الكهنةرئي!عندمعروفاكانآخروتلميذبطرس

كانالذيالآخرالعلميذفخرجخارجا.البابعندفوقفبطرسأمايسوع

:لبطرسالبوابةفقالت.بطرسفأدخلالبوابةوكقمالكهنةرئي!عندمعروفأ

منواحدفقال.منهملستفأجابها:؟الرجلهذهتلاميذمنأيضاانتألست

فيمعهرأيتك(ما:اذنهبطرسقطعالذيللرجلنسيبأوكانالكهنةرثيسعبيد

.27(-1812:)يوحنا.االديكصاحوعندئذأيضأ.بطرسفأنكر؟البستان

سوقوهو،الرواياتبقيةفيمفقوداعنصراالروايةهذهفييوحنايقدم

سنرىماوعلى.السنةتلكفيالكهنةرئشقيافاحميحناندارإلىأولايسوع

ويجعلهحنانعلىأيضأالكهنةرئيسلقبيطلقالإنجيلمؤلفف!نقليلبعد

وهلهذا؟حنانهوفمنقيافا.إلىإرسالهقبلليسوعالأوليبالاستجوابيقوم

واحد؟رئيسلاللكهنةرئيسانهنالككان

الوقت،ذلكفيوثروةقوةا!ثرهيكهنوتيةأسرةإلىينتميحنانكأن

فيتجريكانتالتيالصرافةوعملياتالعجارةعلىسيطرتهاخلالمنوذلك

عثدماام3عامإلىم6عاممنذالكهنةرئي!منصبشغلوقد.الهيكلفناء
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منصبهفياستمرالذيقيافاابنتهزوجعنهبدلأوعينتالرومانيةالسطلةعزلته

الرسميةسلطتهفقدالذيحنانوتوجيهاشرافتحتولكن،م36عامحتى

قيافا،الدميةابنتهزوجخلالمنيمارسهاكانالعيالفعليةسلطعهيفقدلمولكن

المرتبطةالتجارةعلىالاحتكارويمارسالكهنةرئيسبلقبيحتفظوظل

معأوصفهماعندمابمافالوقاانجيلمؤلفقرنهفقدولذلكالمجد.بخدمات

:المعمدانيوحناظهورعنحديثهمطلعفيقالحبثيسوعأيامالكهنةبرئيسي

والياالبنطيبيلاطىكاناذ،طيباريوسالقيصرملكمنعشرةالخامسةوفي11

الكهنة،رئيسيوقيافاوحنان.*.الجليلفيالزبعأميروهيرودس،اليهوديةعلى

خمسةشغلوقد.2(-ا3:الوقااالبريةفيزكريابنيوحناعلىاللهكلمةكانت

الذيالثانيحنانآخرهمكانقيافا،بعدالكهنةرئيسمنصبحنانأولادمن

عامللسنهدرينقانونيغيرلاجتماعدعاانهيوسيفوساليهوديالمؤرخلنايروي

وصولقبلسافرالذيلليهوديةالرومانيالحاكمولايةانتهاءفرصةمستغلام62

،الاجتماعهذامثلعلىالمواققةيعطيأنعليهكانالذيالجديدالحاكم

تجاهلبتهمةيسوعأخييعقوببحقالاعدامبحكمينطقالسنهدرينوجعل

كانفقد،الحقيقةوفي.منصبهمنعزلهإلىأدىالذيالأمر،اليهوديةالشريعة

منالأساسيوالصشفيديسوعلاعتقالالأولالداعيهويبدوماعلىحنان

تجارةشرعيةعدمللعاسأظهرعندماأسرتهلمصالحيسوعتهديدبسبب،موته

قامالذيهوحنانقلايوحناروايةووفق.الأسرةهذهتحتكرهاالتيالهيكل

علىمهمتهاقتصرتالذيقيافاإلىبهأرسلثم،ليسوعالمبدثيبالاستجواب

البحثفيسنرىماعلى،البنطيبيلاطسالواليالىرسميأيسوعقضيةرفع

التالي.

كاث!"

292http://kotob.has.it



يسوعمحاكمة

الكهنةرث!يسبيتفيالاولىالمرحلة،بمرحلتينيسوعمحاكمةمرت

الواليإلىتقديمهأجلمنيسوعضدالشهاداتجمعمنهاالهدفوكان

قصرفىالثانيةوالمرحلةروما،ضدالسياسيالتحريضبتهمةبيلاطسالروماني

المحاكمة.)جراءاتبنفسهتولىالذيبيلاطس

الجديدالعهدفيالمحدثونالباحثونكتبهممايديالىوصلماكلان

لمااهتمامايعيرولاالمرقسيالتقليدفيوردماعلىيركز،يسوعمحاكمةعن

ابنوبأنهالمسيحبانهاخيراقضاتهأماماعترفقدفيسوعيوحنا.إنجيلفيورد

تداعياتمنا،لقابهذهتثيرهلمابالموتعليهوحكم،اليهودوملك،الله

المرقسيالتقليدفيقضاتهعلىيسوعأجوبةولكن.الوقتذلكفيسياسية

التالية:المقتساتتبينهماعلى،والوضوحالمباسرةمنالدرجةهذهعلىليست

الكهة:رئيسبيتفي

مرقس:

والكتبةوالشيوخالأحبارفاجتمع.الكهنةرئيسإلىبيسوعافذهبوا1

يسوععلىشهادةيطلبونكافة)-السنهدرين(والمجلسالأحباروكان.كلهم

تتفقفلازوراعليهيشهدونكانواكثيرينأناسأبأنذلكيجدوا.فلمليقتلوه

سانقض:يقولسمعناهقدوقالوا:زوراعليهوسهدوابعضهمفقام.شهاداتهم

الأيدى.تصنعهلمهيكلاايامثلاثةفيوأبنيالأيديصنعتهالذيالهيكلهذا

المجلسوسطفيالكهنةرئيسفقام...شهاداتهمعليهتتفقلمأيضاوهذا

فظل؟عليكهؤلاءبهيشهدالذيهذامابثيء؟تجيباما:يسوعوسال

؟المباركابنالمسيحأنتأ:الكهنةرئيسأيضافسألهبشيء.يجبولمصامتا

علىواتيأاللهقدرةيمينعنجالساالانسانابنوسترونهو.أنا:يسوعفقال

وقدسهودالىبعدحاجتناما:وقالثيابهالكهنةرئي!!قالسماء.كمام

.الموتيستوجببانهالحكمعلىقأجمعوارايكم؟ما؟التجديفسمعتم
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وكانتنبأ.:لهويقولونويلكمونهوجههويغطونعليهيبصفونبعفهمواخذ

.65(-14:53)مرقس"يلطمونهالحرس

متى:

فظل؟عليكهذانبهيشهدالذيهذاما:لهوقالالكهنةرثيسافقال1

أنت1لنا:تقولأنالحيبالثهاستحلفك:الكهنةرئيىلهفقالصامتا.يسوع

الإنسانابنسمرون:لكمأمولوأنادل!.أنص:لسوعفأجاب3النهابنالم!محح

:وقالثيابهالكهنةرثيسفمزقالسماء.غمامعلىواتياالقدرةيمينعنجالسا

قاجابوا3ترونماذاتجديفه.سمعتمقدها3الشهودالىبناحاجةفأيجذفلقد

يا:قاثلينلطموهواخرون،ولكموهوجههفيفبصقوا.الموتيستوجبوقالوا:

.68(-2663:)معى"ضربكمنلناتنبأالمسيحأيها

لوقا:

وجههويغطونويضربونهمنهيسخرونيسوعيحرسونالذينوكان11

اجتمعالصبحطلعولماالشتانم.منذلكغيروأوسعوه؟ضربكمن:ويسألونه

كنتإنوقالوا:مجلسهمإلىفاستحضروه،والكتبةوالأحبارالثوخمجلى

تجيبوننيلاسألتصان،تصدقونلالكمقلتلو:لهمفقاللنا.فقلالمسيح

فقالالثه.قوةيمينعنجالساالإنسانابنيكونالانمنذتطلقونني.ولا

بعدحاجتنامافقالوا:هو.أناإنيتقولونأنعم:لهمفقالالثه؟ابنأفأت:الجميع

71(.-2263:الوقاا؟السانهبهنطقماسمعناوقدشهادةالى

التالية:بالملاحظاتنخرجالثلاثالرواياتهذهقراءةمن

مننصفبعدالكهنةرئيسبيتالىيسوعياقومتىمرقىروايةفي-ا

صباحففيلوقاروايةفيأما.نيسانمنعشرالرابعفيالفصحعيدوقفةليلة

.نيسانمنعشرالخاصفيالفصحعيدمنالأولاليوم

عنناهيكليلا،المحاكماتبعقدتسمحاليهوديةا،عرافتكنلم-2

ينطبقالذيالمقدسالفصحيومفيحصلقدليسوعالسنهدريناستجوابأن

بالسبتأيضاويدعى،عملبأيالقامعدممنالسبتيومعلىينطبقماعليه

الراحة.يومأي
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مخالفوهذا،الكهنةرثيسبيتوفيليلأالسنهدرينمجلسانعقد-3

موافقةبعدالهيكلفيخاصمكانوفينهارايجتمعالذيالسنهدرينلنظام

.الشروطهذهخارجقانونيااجتماعهيكونولا.الرومانيالوالي

نحوعددهمالبالغباعضائهمنعقداالسنهدرينكانيسوعوصلعندما-4

مقرهالىوجلبهمنومهممنهؤلاءالقاظالكهنةلرثيستسنىفكيفعضوا.07

المقر؟إلىووصولهالبعانفييسوععلىالقبضبينالفاصلةالفترةخلال

منطقي،غيركافوقتقبلبا!جتماعمسبقاأعلمقدالمجلسبأنهناوالرد

محتملا.كانوهروبهمؤكدأيكنلميسوععلىالقبضلأن

اسعجوابعلىالمزمعالكهنةرئيسيكنلمومتىمرضروايةفي-5

تضاربتعرضيينبشهودوجيء،يسوعضديشهدونسهودأأعدقديسوع

عليهالقبضقبلاثخذقديسوعقتلقرارلأنمستغربشىءوهذاسهاداتهم.

قانونيامحكمةقضيةتجهيزوالكتبةوالشيوخالأحبارعلىوكان،كافبوقت

.يحدثلمهذامثلولكن،بيلاطسالىلتقديمها

مرقسيضعاالثه؟اابنالمسيحأنت"هلسؤالعلىيسوعجوابفي-6

ف!نولوقامتىعندأما...الخ".الإنسانابنوسعرونهو.انا11:قولهلسانهعلى

+انت:يقولعندماطريقةمنبأكثرتفهمأنيمكنمخاتلةب!جابةيتقدميسوع

ذلكمنيسوعقصدفهللوقا.عندهو"أناانيتقولونانتم11أو،متىعندقلت"

فيالباحثينإنأنا"؟لاذلكقلتأنت01او"صوابهوماقلتأنت01:الفولإلى

.يسوعإجابةمؤدىحولخلاففيالآنحتىزالواماالجديدالعهد

يعدلاهذاف!ن،اللهابنلقبقبليسوعبأنجدلاا!رضنالووحتى-7

ل!لهبالتبنيابنهوالربفمسغ.العوراتيةالعقيدةإلىبالنسبةتجديفأأوكفرأ

.الربقضاءجهةمنأخبرإنيااداود:لسانعلىالمزاميرسفرفينقرا.يهوه

صموئيلسفرفيونقرا(.27:)المزمور+ولدتكاليومأنا،ابنىانت:ليقال

يكونوهوأبألهاكونأنا11:سليمانمععلاقتهوصففييهوهلسانعلىالثاني

14(.7:صموئيل)2ابنا"لي

قدالربأنبالضرورةيستدعيذلكف!نفعلاالمسيحهويسوعكانف!ذا
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ادعاءهوللرببنوتهندعاءفلاالمسيحهويكنلمياذا.بالتبنيابناجعله

والصلب.المحاكمةلاوالعأديبالجلديسنحقالرلثمدفاقدشخص

ابنأوالمسيحللقبادعاثهحولليسوعالكهنةرئي!استجوابتركز-8

لنفسهويدعوالادعاءهذامنبدافعينشطكانإذاعمايستجوبهلمولكنه،الله

التيالوحيدةوالشهادةروما.ضدالخريضمارسقدكانإذاعماأو،كملك

الهيكلهذااسأنقض1:قالأنهوهيضعيفةسهادةوكانتضدهعليهاحصلوا

وقائل".الأيديتصنعهلماخرهيكلاأيامثلاثةفيوأبنيالأيديصنعتهالذي

الذباثحتقريبعلىتقومالتيالهيكلبعبادةيتهزئأنهإماالكلامهذا

طاقةلامايدعيمختلشخصأنهأو،بالروحاللهعبادةإلىويدعو،الحيوانية

هنامنبشيء.الرومانيةالسلطةتعنيلامسألةف!نهاالحالينكلاوفي.عليهلبشر

ظلفيبهاللفصلبيلاط!إلىالقضيةالس!نهدرينرفعمنيعجبالمرءفإن

.الأساسحيثمنقضيةوجودعدم

يوحنا:

كانإذاعمايسوعباستجوابالكهنةرئي!ىيقوملايوحناروايةفي

نفيهاواللقبينهذينبقبولليسوعادعاءيوجدلاوبالتالي.اللهابنأوالمسيح

والنقطة.الازائيةالروايةمنأكئرمصداقيةيوحناروايةممسبماوهذالهما.

:سرينشاطباييقمولمعلنأيعقمكانأنههيهنايسوعجوابفيالجوهرية

:يسوعفأجابه.تعليمهوعنتلاميذهعنيسوعالكهنةرئيسافسأل

اليهود،يجتمعحيثالهيكلوفيالمجمعفيوعفمتعلانعةالناسكلمت

عماسمعونيالذيناسألأنا؟تسألنىلماذابشيء.اتكلملمالخفاءوفي

كانالخداممنواحدلطمههذاقالولماقلت.مايعرفونفهمبهكلمتهم

قدكنتإن:يسوعفأجابه؟الكهنةرئيسنجاوبأهكذا:لهوقالبجانبه

فلماذاالكلامفيأحسنتقدكنتصان،الإساءةاينليفقلالكلامفيأسات

عندمنبيسوعوذهبوا.الكهنةرئي!قيافاإلىموثقاحنانبهفأرسل؟تضربني

.28(-18:91)يوحنا"الحاكمدارالىقيافا

الكه!نةرئيسف!ن،المرقسيالتقليدروايةعكسوعلى،الروايةهذهفي
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ينطقلمناحيعهمنويسوع،الثهابنالمسيحهوكانإذاعمايسوعيسأللم

تقولونأنتم11أوقلت""أنت:الغامضبالعصريحأوهو"أنااا:المجلجلبالتصريح

المحوريةالنقطةتكنلبمالمسيحانيةيسوعادعاءتهمةانيعنيوهذا.هو"أناإني

تعاليمطبيعةبمعرفةمهتماالكهنةرئيسكانلقد.المبدئيالاستجوابفي

يسوعدعوةانعشارمدىبمعرفةمهتماكانتلاميذهعنسألهوعندما،يسوع

رئيسف!نأيضاالمرقسيالتقليدعكعىوعلى.تبعوهاوبهامنواالذينوعدد

الواليإلىيرفعهاقضيةترتيبأجلمنيسوعضدالشهوديحشدلمالكهنة

الىالقضيةهذهرفعتفلماذاروما.ضدالتحريضبتهمةيسوعلادانةالروماني

بيلاطس؟

بيلاط!:قصرفي

رئي!بيتفيجرىمماغموضاأكثرهوبيلاط!قصرفيجرىماإن

يوحنا.شهادةتناقضمثلماالبعضبعضهاتناقضهناالإزائيةفالشهادات.الكهنة

مرقس:

والكتبةوالشيوخالأحبارللشورىاجعمعحتىالصبحأسفرأنوما11

بيلاطى:قسألهبيلاطى.إلىوأسلموهوساقوهيسوعأوثقواثم،كلهوالمجلس

،كثيرةاتهاماتيتهمونهالأحباروكان.تقولأنت:فاجابهاليهود؟ملكانت1

يسوعيجبفلم.عليكيشهدونكمانظربعيء؟تجيبأما:ثانيةبيلاط!فسأله

واحدأيسجينا،عيدكلفيلهميطلقوكان.بيلاطستعجبحتىبشيء

فتنة.فيالقتلاجترمواالذينرققائهمعمسجونابراباسالمسمىوكانطلبوا.

أتريدون:بيلاطسفأجابهم.يمنحهمأنتعودوامايطلبونوأخذواالجمعفصعد

حسدأ.أسلموهقدكانواالأحبارأنيعلمكانلأنهاليهود؟ملكلكمأطلقأن

وقالثانيةبيلاطىفخاطبهم.براباسإطلاقيختاروالكيالجمعالأحبارفأثار

الجميعيرضيأنبيلاط!وأراد.أصلبهصراخأ:فازدادواعمل؟شروأي:لهم

15(.-ا:15)مرقس"للصلبأسلمهيسوعجلدوبعدمابراباس.لهمفأطلق

إلىالأحباروجههاالتيالكثيرةالاتهاماتعنهذامرقىنصيخبرنالا

ادعاءوهيواحدةهامةنقطةحولتركزتأنهايبدوولكنبيلاط!،أماميسوع
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يفهمهبمابيلاطسخاطبواقدالأحبارأننجدوهنااليهود.ملكبأنهيسوع

11اليهوداملك1فقالوا،اليهوديالدينمصطلحاتعنسيئابعرفلاكروماني

اليهود؟01ملك01"نت:بيلاطسسألهوعندماالثه".ابن11أو"!المسيحعنعوضأ

:أي،حقيقتهعلىالجوابهذابيلاطسفهمذلك"،تقول"أنت:يسوعوأجابه

صلبه:للطالبينوقال،علةالمتهمفييجدلمولذلكأنا".لاذلكتقولي"أنت

اليهودلملوكيةالفعليادعاءهيسوع)جابةمنفهمأنهولوعمل؟".سروأي11

ببراءةقناعتهعنبيلاطسأعلنولماتماما،مختلفاتجاهفيالمحكمةلسارت

والعملسيء،ملكبأنهشخصأيادعاءف!نالأحوالجميعوفي.يسوع

ماالبي!ناتمنلبيلاطسيقدموالميسوعومتهموآخر.سيءالادعاءبموجب

السلطةضدالسياسيبالمحريضأوكملكلنفسهبالدعايةيسوعميامعلىيدل

الذيالسجينبجعلهمخرجألهيجدأنفحاول،الرومانيةالسلطةأوالمدنية

الفصح.عيدفيعامكلللهيوديطلقه

لميسوعأنوهي،المحاكمةهذهفيتراعلممهمة)جرائيةنقطةوهناك

صانما،اليهوديةمقاطعةفيالمدنيةللسلطةولابيلاطسلسلطةخاضعأيكن

وإدارتهولهيرودجليليأ،مواطنأباعتبارهالجليلملكأنتيباصهيرودلسلطة

الناحيةمنباطلةيسوعمحاكمةيجعلماوهذا.محاكمتهفيالحقففطالمدنية

فيهيرودفأسرك،الإجرائيالخللهذاإلىوحدهلوقاانتبهوقد.الإجراثية

هذاإصدارعنمسؤولةالنهايةفيبيلاط!محكمةجعلولكنهيسوعمحاكمة

الباطل.الحكم

متى:

إليهايص!ولكنه،روايتهتفاصيلجميحفيلوقاأثرمتىيقتفي

للقضاءجالسهووبينما11:يسوعلصالحبيلاطسزوجةتدخلالأول؟ع!نصرين

منالألماسدتالمتلأنيالبارهذاقضيةفيتتدخللا:تقولامرأتهاليهأرسلت

براءتهعنكنايةالجميعاماميديهبغسلبيلاطسقياموالثاني."الحلمفيأجله

قائلين:صراخايزدادونفكانواعمل؟سرواي:لهماقال:يسوعدممن

وغلماءأخذ،الشغبتفاقمبلشيثايستفدلمأنهبيلاطسرأىفلما.ليصلب
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فأجابفيه.وشأنكمأنتمالبار.هذادممنبريءإنيقائلا:الجميعقداميديه

أولادنا+.وعلىعلينادمه:باجمعهالع!عب

معلقلنايوحنا،إنجبلفيوردتدنا"أولاوعلىعلينادمه11جملةانولو

لليهود،يوحناإنجيلمؤلفيعلنهاالتيالكراهيةمعتنسجمبانهااليهودالباحثين

علىدلالةهو،الانجيليينبينعبرانيةا!ئريعتبرالذيمتىعندورودهاولكن

أصالنها.

لاسيما،الأناجيلمؤلفيإنالجديدالعهدفياليهودالباحثونيقولوهنا

اليهودوحفلوايسوعدممنالبريءبمظهربيلاطساظهارفيبالغواقد،متى

دمرالتياليهوديةالحروببعدلروماممالاة،يسوعإعداممسؤوليةوحدهم

ولكنم.07عاممقاطعتهاأهلمنالالافمئاتوقتلواأورسليمالرومانفيها

عبارة،م011وعام07عامبينفيماأي،الأناجيلتدوينزمنكانواالمسيحيين

الحالهذهعلىوبقوا،الرومانيةالسلطاتقبلمنمضطهدةسريةجماعاتعن

صانماروما،لممالأةسببلديهميكنلموبالتالي.قادمينقرنينمنلأكثر

قدالجديدالعهدفيالرؤياسفرأنمنذلكعلىأدلولا.الصحيحموالعكس

بخرابهاوتنبأوأدناسها،الدنيابغاياوأم،الكبرىبابللقبتحتروماإلىأسار

البحثفياتجاهوهناك18(.-16الرؤيا:)سفرالربمملكةلحلولكمقدمة

منباطلابنهموالمرومافيالمسبحببنبأنيفول،المسبحبةنارلخفيالحدبث

فعلواصانما،المدينةأجزاءمعظمالتهمالذيالهائلالحريقبتسبيبنيرونقبل

مقدمةهورومامدينةزوالبأنواعتقادهمالرؤيا،سفرفيوردمابدافعذلك

البمارة.لانعصار

لوقا:

يتهمونهوأخذوابيلاط!،إلىبهفمضوابأجمعهمالحضورقام"ثم

أنهويزعملقيصر،الجزيةتعطىأنويمنعا،مةيفسدهذاوجدناإننا:قائلين

فقالذلك.تقولأنت:فاجاباليهود؟ملكأنتأبيلاط!:فسألهملك.مسيح

يثددونفكانوا.الرجلهذافيعلةأجدلاإني:والجموعللأحباربيلاط!

سمعفلماهنا.الىالجليلمناليهوديةكلفييعتموهوالشعبيثيرإنه:قائلين
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ولايةمنأنهعرففلما؟جليليالرجلهل:سألهالجليلذكربيلاطس

أورسليم:فينازليومئذوهوإليهبهبعثهيرودوس

يراهأنبعيدزمنمنيريدكانلأنهجدافرحيسوعهيرودوسرأىأفلما1

يجبهفلمعديدةمساثلعنفسألهبها.يأتيآيةيرىأنويرجو،عنهسمعلما

معهيرودوسفازدراهباسعداد.عليهيشتكونوالكتبةالأحبارووقفشيء.عن

هيرودوسفصار.بيلاطسإلىوردهبراقأثوبأفالبسهمنهوسخرعسكره

متعاديين.قبلاوكانااليومذلكفيصديقينوبيلاط!

هذااليئقدمتمقد:لهموقالوالشعبوالعظماءالأحباربيلاطسافدعا1

أجدولمقدامكمالأمرعنفحصتقدأناوها.الشعبيفسدأنهعلىالرجل

فهو.اليهأرسلتهلأنيأيضأهيرودوسولا،عليهبهتشتكونمماعلةهذافي

نأمنبدلاوكان.أجلدهبعدمافساطلقه.الموتيستوجبمايقترفلمإذن

براباس.لناواطلقهذااقتل:بأجمعهمفصاحوارجلا.عيدكلفيلهميطلق

أيضأفناداهم،ومتلالمدينةفىحدثتلفتنةالسجنفيوضعقدذاكوكان

ثالثة:لهمفقال.اصلبه،أضلبه:قاثلينفصرخوا،يسوعيطلقأنيريدوهو

أجلده.بعدمافسأطلقه.الموتيسعحقماعليهأجدلم)نى3عملسزفاي

فقضى.ضجيجهمواشتدئصلبأنطالبينأصواتهمبأعلىعليهفألخوا

وقتل،فتنةلأجلالسجنفيوضعالذيلهمفأطلق،طلبهمب!جابةبيلاط!

.24(-ا23:الوقالمشيئمهم"يسوعوأسلم،طلبوهالذيذلك

لهينتبهلمماالىانتبهولكنهبحذافيرها،مرضروايةأثرهنالوقايقتفي

جليليأ،مواطناباعتبارهليسوعبيلاط!محاكمةشرعيةلامنومتىمرقس

فيكانالذيأنتيباسهيرودالجليلملكإلىيسوعيحيلبيلاطسفجعل

يوععنسيءكليعرفهيرودكانلقد.الفصحبعيدللمثساركةأورشليم

مرةفكروقد.نشاطاتهعنإليهترفعكانتالتيالتقاريرخلالمنوتعاليمه

وتداولهمحولهالناستجمعمنراهلما32(-31:راالوقاواستجوابهباعتقاله

من.سلطتهعلىخطرأيثعكللاأنهمنتأكدأنبعديفعللمولكنه،لمعجزاته

بعضلرؤيةتواقاكانبل،عنهيسوعيستجوبماهيرودلدىيكنلمهنا
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نأمنالركموعلى.اليهالتحدثرقضيسوعولكنع!نها.سمعالتىمعجزاته

لمانهإلا،عليهسكاياتهموكررواهيرودمقرإلىراففوهقديسوعمتهمي

مجردوبأنهالتهممنببراءتهمعتقدابيلاطسالىورذهفعليبشكليستجوبه

الإدانةيسعوجبمماأكثروالهزءالسخريةيستوجبوخيالاتاوهامصاحب

.والعقاب

يوحنا:

كانإذاعمايسوعيسأللم،الكهنةرئيسبيتفيكمابيلاطسقصرفي

جوابهفييوعلخصفقدالملوكيةادعاءبخصوصأما.اللهابناوالمسيح

السياسيالهتمعنالبعيدةرسالتهطبيعة"العالمهذامنمملكتياليست1الشهير:

لليهود:والقومي

لملو:فأجابوه؟الرجلهذاتتهمونبماذا:وقالبيلاطسإليهماقخرح1

كمافحاكموهأنتمخذوه:بيلاطسلهمفقال.إليكأسلمناهلمامجرمايكن

الىبيلاطسفعادأحدا،نقعلأنلنايحقلااليهود:فأجابهسريعتكم.تقضي

أتقول:يسوعأجاب3اليهودملكأنتأ:لهوقاليسوعدعائمالولايةدار

أفتكإن؟يهوديافانا:بيلاطسفقال؟اخرونلكقالهأمعندكمنهذا

هذامنمملكتيليست:يسوعأجاب؟فعلتفماذا،اليئأسلموكوالأحبار

إلىاسلم!لكيرجاليعنيلدافعالعالمهذامنمملكتيكانتولو.العالم

إذن؟ملكافأنتبيلاط!:لهفقالههنا.منليستهملكعيولكناليهود.

لأشهدالعالمإلىوأتيتولدتلهذاملك.إنيتقولأنت:يسوعأجاب

هوما:بيلاطسلهفقال.صوتيالىيصغيالحقأبناءمنكانفمن،للحق

سبباأجدلم:لهموقالاليهودالىثانياخرجذلكقالوبعدما؟الحق

اتريدون.الفصحفيسجينالكمأطلقأنعندكمالعادةجرتوقد.لعجريمه

براباص.بلهذاتطلقلا:الصياحإلىفعادوااليهود؟ملكلكمأطلقان

لصأ.براباسوكان

منإكليلاالجنودضفرثمويجلد.يسوعيؤخذبأنبيلاطسافامر1

فيقولونيدنونوأخذواأرجوانيارداةوألبسوه،رأسهعلىووضعوهال!ثموك
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ساخرجه:لهموقالبيلاطسخرجثماليهود.ملكياالسلام:يلطمونهوهم

الشوكاكليلوعليهيسوعفخرج.لنجريمهسبباأجدلمانيلتعلمواإليكم

سبباأجدلمف!نيفاصلبوهانتمخذوهبيلاط!:لهمفقالا،رجواني.والرداء

بالموتعليهتقضيالشريعةوهذهشريعةلناإن:اليهودفأجابه.لتجريمه

دارفدخل،خوفهاشتدالكلامهذابيلاطسسمحفلما.اللهابنأنهلزعمه

بيلاطس:لهفقالبشيء.يسوعيجبفلم3أنتأينمن:ليسوعوقالالولاية

أصلبك؟انوسلطاناأطلقكانسلطاناليأنتعلمأفلست؟تكلمنيالا

فوق.من(عطيتقدتكنلم)ذاالبتةسلطانعليئلكيكنلم:يسومفأجابه

نأعندئذبيلاط!فحاولخطئتك.مناعظمخطيةلهاليكأسلمنيفالذي

لأنلقيصرمحبافلستسبيلهأخليتانصاحوا:اليهودولكن،سبيلهيخلي

أمرالكلامهذابيلاطعىسمعفلماقيصر.علىخارجأيعدالملكيذعىمن

وبالعبرانيةالبلاطلهيقالموضعفيالقضاءكرسيعلىوجلسيسوعب!خراج

عر)=الثانيةالسادسةنحووالساعةللفصحتهيئةيوماليومذلكوكان.جباثة

لهمقال.أصلبه،اقتلهفصاحوا:.ملككمهوذالليهود:ققالظهرا(.

فأسلمهقيصر.إلاعليناملكلاالأحبار:فأجاب؟ملككمأصلب1بيلاط!:

16(.-ا:ا0499-18:28)يوحنا"ليصلباليهم

بلايسوعقضيةتبدو،السابقةالثلاثالرواياتمنوأكثر،الروايةهذهفي

ملكلقببيلاطساستخداميكنولم.يسوعإدانةفيبيلاط!اليهيستندأساس

اليهود؟+ملكلكمأطلقأناتريدون11:قالعندمايسوعإلىالاسارةفياليهود

رضخفلماذأبرفتها.المسألةمنالمرةالسخريةقبيلمنإلا"ملككم"هوذاأو

تدعوهكانتالفترةتلكقيببيلاط!المحيطةالظروفكلان3اليهودلضغظ

المفوضأماماليهودعليهاستكىفلقدبريء.حقفيإعدامحكمإصدارلعدم

استيلاءلهعلىالمحتجينضدبهاقامالتيالمجزرةبعددمشقفيالعامالروماني

كما.أورشليمإلىالشربماهجرعلىوصرفهاالهيكلأموالمنجزءعلى

القيصرإلىالشكاوىهذهورفعت،مماثلةمجرزةبسببالسامريونعليهاستكى

فيوالإفراطالسلطةاستخدامسوءبسببمنصبهمنبعزلهيفكركانالذي
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تضافبريءب!عدامأخرىسكوىينقصهيكنلمبيلاط!ف!نوبالتالى،العنف

علىعامبعد)أيم36عامنهايةفيأنهللنظرالملفتومن.الشكاوىتلكالى

ولمإليهالموجهةالعهمبعأنلاستجوابهروماإلىبيلاط!استدعي(يسوعإعدام

الكهنةرثيسعزلتمم37عاممنالفصحعيدوفيذلك.بعدفلمطينالىيعد

بذلك3علاقةيسوعلإعدامكانفهل)1(.منصبهمنقيافا

!"!5

راجع:.ليوصيفوصايهودعادياتعن(1)

992..Schonfield,The Passover Plot, Element,,3991 P!ثHu-(
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يسوعأينإلماذا

الرواياتفيوردماكلالسابقالبحثفيبالتفصيلعرضناأنبعد

إلىقادقصيراستجوابمجردبدتوالتي،يسوعمحاكمةعناياربعةالإنجيلية

النصيسعفنالاسؤالانهناك،بهمقتنعانفسهالقاضييكنلمحكمإصدار

إلىيسوعقضيةالهيكلسلطةرفعتلماذاهوالأولعليهما.مقنعبجواب

عليهإثباتهاتستطعلمتهمةوهيروما،ضدالسياسيالتحريضبتهمةبيلاطس

لضغطبيلاط!رضخلماذاهوالثانيوالسؤاللها؟الثهودحشدعلىتقدرولم

بيلاطسقاللقدبه؟يتهمونهمماببراءتهالتامةقناعتهمرارأأعلنأنبعداليهود

عمل؟11سزأي11:يسوعاستجوابمنانتهىأنبعدمرق!روايةوفقلليهود

مماعفةالأنسانهذافيأجد"لملوقا:روايةوفقلهموقال(.1514:)مرقس

يوحنا:إنجيلفيوقال13(.23:الوقاأيضا"هيرودوسولا.عليهبهتشتكون

قداميديهبهوكسلماءأخذ11وأخيرا:38(.:18)يوحنا"لتجريمهسبباأجد"لم

ببراءتهيحكملمفلماذا.24(27:)متىالبار"هذادممنبريء)نيقائلا:الجميع

تقديمفيتفلحلمالهيكلسلطةوأنلاسيما،دمهمنيديهيغسلأنمنبدلأ

المزعومة3شكاويهاعلىواحدةبينه

ا؟لقيصرامحبأفلستسبيلهأخليتن111لبيلاط!:اليهودقولمعنىماثم

عندما،قليلةبأسهرذلكقبللقيصرولاءهبيلاطسأظهرلقد(.9112:)يوحنا

استيلائهعلىيحتجونخرجواالذيناليهودالمتظاهرينالسريةشرطتههاجمت

الىالثربمياهلجرمثروعلتمويلالهيكلخزينةأموالمنبعضعلى

مقاطعةفيمجزرةذلكقبلارتكبكماكبيرأ.عددامنهموقتلوا،أورسليم

الطاحب"،11يدعونهمسيحانيةسخصيةينتظرونالسامريونكانفقد.السامرة

المدفونالعهدتابوتمنهويستخرججزرلمالمقدصجبلهمالىيأتيسوف

منكبيرجمعبهفامنالمنتظرالطاحببأنهادعىرجلظهرثم.القدممنذهناك

رأىبيلاطسولكن.التابوتلاستخراججزربمجبلإلىبهمتوجهالذينالناس
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التجقعهاجمتجندهمنكتيبةإليهمووتجهمحتملةقتنةبدايةالحركةهذهفي

المزتفالطاحبعلىقبضتثمكبيرأ،عددامنهموقعلتجزربمجبلعند

ومن.)1(واعدمهمحاكمهمالذيبيلاطىإلىمخفورلنوساقتهمدعوتهوأركان

التيالتهمبشأنلاستجوابهروماإلىبيلاطىاس!عدعىالقيصرأنللنظرالملفت

فهل.العنففيوالإفراطالسلطةاستخدامبسوءوالسامريوناليهوداليهوجهها

ايضأ3بذلكعلاقةيسوعلإعدامكان

يسوعببراءةقناعتهاعلنأنبعدلوقاانجيلفيبيلاطسقالهاجملةولدينا

مثلماويطلقهبالجلدعليهيحكملمفلماذا16(.23:الوقا"وأطلقهأؤدبه"أنا:وهي

التيالحادثةهذهوملخص؟مشابهةحادثةفيالولايةكرسيعلىخلفائهأحدفعل

الرومانيالواليعهدوفيللميلاد63عامفيأنههو،يوسيفوسالمؤرخلنايرويها

المظالعيدفيراححنانيا،بنيسوعيدعىاخريسوعاورشليمفيظهر،ألبينوس

قائلأ:الهيكلفيصوتهويرفعبالخراباورسليمعلىتنبؤهفيإرمياالنبييثقد

هذامنبالقلقالدينيةالسلطةأحستولما.الهيكللهذاوالولللأورشليمالويل

أطلقته،ثمضربأوأشبععهواستجوبتهعليهقبضت،نبيمثليسلكالذيالداعية

سغبايمسؤوليةنفسهاعنترفعأنقررتذلكعند.الأولىسيرتهعادولكنه

الواليالىالقضيةوأحالت،الرجلهذاسلوكجراءالعيدفييتتيأنيمكن

تماما،أسئلتهعنبشيءيجبهولمأمامهصامتابقيالوالياستجوبهوعندماألبينوس.

لاأمامهالماثلالثحخصانالواليقررواخيراذلك.قبلالمسيحيسوعفعلمثلما

)ى.عقلهسلامةعدمعنناجمسلوكهإنقائلاوأطلقهروما،أمنعلىخطرأيشكل

يكنلمالمسيحيسوععنبيلاطسكؤنهالذيالرأيف!ن،الأمرواقعوفي

بعلاثةذلكبعدحنانيابنيسوععنألبينوسكؤنهالذيالرأيعنكثيرأمختلفأ

راجع:.يويفوسايهودعادياتعن(1)

992.HighSchonfield, The Passover Plot, P-
راجع:لوعيفوس.اليهودبةالحروبكتابعن)2(

0002,,GezaVermes, The Changing Faces of Jesus, Compas, New York-
.ء.028-927
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الهمومعنيكونماأبعدهومتصوفأمامنفسهبيلاطسوجدفقدعقود.

سيكونالعالمهذامنليستمملكةعندينيةأوهامتخالجه،لمعاصريهالسياسية

يسوعمنيسخركاناليهود؟+ملكلكمأطلق+هل:لهمقالوعندماعليها.ملكا

يفسدالرجلهذاوجدنا11:قائلينإليهبهاتقدمواالتيالذريعةمستخدما.و

وعندماا(.2:رالوقاملك"مسيحإنهقائلالقيصرالجزيةمعطىأنا(معهمويمنع1

كاناليهود"،ملكالناصري"يسوعجملةالصليبعلىممتبأنذلكبعدأمر

قليكن.،ملككمهوهذاكانإذا:يقولوكأنهمنهمغليلهيشفي

،المفهومغيربيلاطسموقفحولاثرناهاالتيالمتعددةالأسئلةهذهإن

احتمالأدنىهناكهلوهو:الخطورةمنكايةعلىاخرسؤالالىأذهاننالتوجه

المسؤولهووحدهالسنهدرينيكونوأن،بيلاطىإلىترفعلمالقضيةأنفي

؟يسوعو)عداممحاكمةعن

تلكلوقائعاستقراءعنصانماجامحخيالعنناجمأليسالسؤالهذامثل

بمواققةرهناللسنهدريناجتماعكلكانفلقد.اليهوديةمقاطعةتاريخمنالفعرة

عديدةصلاحياتقانونيأاجتماعهكانإذاللسنهدرينوكان.الرومانيالوالي

وتعديوالتجديفبالكفرللمتهمينمحكمةعقدومنها،الدينيةبالشؤونتتعلق

الشريعة.تقتضيهماعلىرجمابالموتعليهموالحكمالموسويةالشريعةحدود

اخذوه1:المجلسىلأعضاءقالعندماالصلاحيةهذهالىبيلاطسألمحوقد

مثالمنأكثرولدينا.31(18:)يوحنا"شريعتكمتقتضيماوفقعليهقاحكموا

حكميسوعوفاةمنعقديننحوفبعدهذه.لصلاحياتهالسنهدريناستخدامعلى

وهوأورسليمفيالمسيحيةالكنيسةاعمدةأحدعلىرجمأبالإعدامالمجلس

سفر)راجعبالشريعةالإخلالبتهمةوذلك،المسيحيةفيسهيدأولاستيفانوس

مصيرعنيوسيفوصالمؤرخويخبرنا.06(-751:و15-69:الرسلأعمال

:اغلاطيةأهاليإلىبولسرسالةراجعاللقبهذا)حوليسوعأخولق!يهمشابه

اجتماعإلىحنانياأوحنانأيضاالمدعوالكهنةرئي!ىدعاعندما91(،-18

ححىبالرجمحكماوأصدرساغرأ،الواليم!نصبفيهكانوقتفيللسنهدرين

بعهمة(يوسيفوستعبير)وقىبالمسيحالمدعويسوعأخييعقوبعلىالموت
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لأنهمنصبهمنهذاحنانالرومانيةال!ملطةأزاحتوقد.موسىشريعةانتهاك

)3(.الواليمنمسبقإذندونالسنهدرينجمع

منجاءتناالعييسوععنالقليلةالأخبارأحدأنللنظرالملفتومن

فياستخدمتالتيالوسيلةباعمبارهالصلبيذكرلاالجديدالعهداسفارخارج

الخبرهذاأوردوقد.إعدامهعنالمسؤولةالجهةيحددولا،يسوعإعدام

،الميلاديالثانيالقرناواسطفيعاشالذيسيلسوسالرومانيالكاتب

مصرإلىسافريسوعكبراعندماا:فقالأوريجينالمسيحيالكاتبعنهواقتبسه

فلسطينالىعادوعندماالسحر.فنونتعلموهناكمياوما،عاملاعملحيث

البلاد.أنحاءيجوبوراحصاحباطابؤساالناساكثرحولهوجمعالألوهيةادعى

عليهالقبضنمأنإلىمتخفيأ،وهامقهربظاردوهأمرهاليهودكشفوعندما

أنهوادعواجثمانهتلاميذهسرقالإعدامحكمبهنفذانوبعد.تلاميذهمنبخيانة

يسوعسفرعنمشابهاخبرااليهوديالتلمودأوردوقد".الأمواتبينمنقام

عندماأنهذلكإلىيضيفولكنه،السحرفنونتعلمأنبعدوعودتهمصرإلى

عث!يةخسبيعمودعلىعققثم،بالحجارةرمياواعدموحوكمعليهقبضعاد

.()اليهوديالفصحعبد

انحاءجميعفيالرومانيةالسلطةعلىوقفاالصلببواسطةالإعدامكانلقد

بجراثمللمتهم!ينحمراتستخدمالاعدامفيالطريقةهنهوكانت،الإمبراطورية

يسوعإعدامفياسعخدمتالتيالطريقةهيتكونلاقدلذلك.الرومانيالأمنضد

روما.ضدبالتحريضيتعلقضدهشيئاتثبتلمالرومانيةالمحكمةلأن

إعدامفيمصلحةأيةالرومانيةالسلطةلدىيكنلمف!نهالحقيقةوقي

يسوعركزفلقدذلك.فيالمصلحةكللهافكانالهيكلسلطةأما،يسوع

وفضح،شريعةوعلماءوفريسينكتبةمنالسلطةهذهممثليعلىهجومه

التيالقديمالعهدسريعةتجاوزتقدرسالتهأناعتبروقدورياءهم.نفاقهم

(3.992.Hugh Schonfield, op. cit,)P
دمثق،الدينعلاءدار،اصحاقحسانترجمة.الأوائلالمجونضينسكايا:.ا.ص)4(

7.6-66ص2.هه6
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.الروحشريعةهيالتيالجديدالعهدشريعةوافتتحتالحرفشريعةهي

السبتقانونانتهكفقد،وتعاليمهسلوكهخلالمنعملياذلكوأوضح

فريضةوانتهك،السبتيومفييستريحلااللهإنعليهسغبلمنومال

الطهارةقواعدمحلهاوأحلالمعزمتةالخارجيةالطهارةوقواعد،الصيام

وقالوالمثعربالماكلبتحريماتيعبأولم،واللسانالقلبطهارةالداخلية

عنعفاعندماالرجمقانونونقض،لدلطاهرةا،طعمةكلإنلتلاميذه

الذباثحطقوسمحلالنهالىللتقربوسيلةالاخلاقوأحل،الزانيةالمراة

تكنولم.الذبيحةلاالرحمةيريداللهلأن،الهيهلفىتقامالعيوالمحارق

باعةوطردالصيارفةمناضدقلبعندماالهيكلفيأثارهاالتيالعاصفة

القربانمؤسسةعلىمباسراهجوماالا،بالسوطوجلدهمالقرابينحيوانات

الكهنةرئي!ىأسرةأنوبما.اليهوديةالشكلانيةالعباداتجوهرعنتعبرالعي

يسوعف!ن،عائداتهامنالأولوالمستفيدالهيكلبتجارةالمتحكمةهيكانت

إعدامه.صكعلىوفعفدهذابعمله

فيصامتأيسوعبقيلماذاوهو:يسوعمحاكمةروايةتثيرهآخرمهمسؤال

يستخدملمولماذا؟الرومانيالواليوامامالكهنةرئيسأمامالاستجوابينكلا

مؤهلةغيرواعتبرهاالمحكمةهذهاحتقرلأنههل؟نفسهعنالدفاعفيحقه

التوراتيةالنوءةبخصوصهتتحققأنأرادواالأناجيلمؤلفيلأنأم؟لاستجوابه

وكنعجة،الذبحإلىتساقكشاةفاهيفتحولمفتذللهوأما،اظلم1:القائلة

.7(:53)إسعيافاه*يفتحفلمجاقدهاامامصامتة

منمشكلةالجديدالعهدفيالباحثأمامليثيرالسؤالهذامعالتعاملإن

سيرةفيالتاريخيالحدثبينالفاصلالخطتحديدوهيألا،المثسكلاتأعمد

النبوءاتمعالسيرةهذهملاءمةأجلمنالموروثأضافهالذيوالحدثيسوع

المقطعتأملإلىالقارئأدعو،المشكلةهذهجديةمدىأوضحولكي.التوراتية

للتوراةاليونانيةالترجمةفيالموجودةالأسفارمنوهو،الحكمةسفرمنالتالي

يعتمدونها،الأناجيلمؤلفوكانوالتي،السبعينيةالترجمةباسمالمعروفة

البروتستانتي:الاصلاححتىذلكبعدالمسيحيةالك!نيسةوكذلك
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وليس،سقيةقصيرةحياتناانأنفسهمفيقالواافكأرهمبزيغاق!نهم1

فتعالوا...الجحيممنرجعأحدأأنقظيعلمولمدواء،منالإنسانلممات

منونعرؤ،الشبيبةفيدمناماالوجودمنافعونبتدرالحاضرةبالطيباتنعمغ

الفقيرعلىلنجر.الأوانزهرةتفوتناولابايادهانونتضمخالفاخرةالخمر

للصدتقولنكمن...الأيامالكعيرسيبةنهبولاالأرملةعلىن!ثصفقولاالصذيق

ذنوبويفضحللناموسمخالفتناعلىولقرعنااعمالنايقاومعليناثقيلف!نه

حتىعذولالناعارولد.الربابنثفسهولسميالثهعلمعندهأنهيزعمس!رلنا.

تباينوسبلهالناسسيرةتخالفسيرتهلأنعلينائقيلمنظرهبلأفكارنا.على

موتويغبط،الرجسمجانبةطرقنايجانبفهوكزيوفحسبناوقد.سبلهم

تكونكيفولنخعبرحقاقوالههلفلننظر.ابوهاللهبأنويتباهىالصديقين

مقاوميه.ايديمنوينقذهبنصرهفهواللهابنالصذيقكانإنف!نه،عاقبته

ميتةبأقبحعليهولنقض.صبرهونختبرحلمهنعلمحتىوالعذاببالشتمفلنمتحنه

يدركوافلمأعماهمسرهملأنفضقواارتأوهماهذا.يزعمكمايفتقدسوفف!نه

)سفر3الطاهرةالنفوسثوابيعتبرواولم،القداسةجزاءيرجواولماللهأسرار

(.القديمللعهدالكاثوليكيةالترجمةعن.24-21؟الحكمة

وص!وكأنهيبدوولكنه،قرنينبنحوالميلادقبلالحكمةسفردؤنلقد

علىالأياممنيومفيقادرينسنكونفهل.ومماتهوحمياتهيسوعلشخصيةدقيق

التوراتية3النبوءاتركامتحتمنليسوعالتاريخيالوجهاستعادة

!و!في-
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لركمثىألماذاالهى

الصليبعلىالبريء

بالجلجثةالمدعوالصلبموقعفيحدثعماإليناوصلتالتيالرواياتإن

لم،الحادثةعلىسنةأربعينمناكعرمضيفبعد.التوافقمننشتهيماعلىليست

كلانفردفقدولهذا.ومتطابقةموثوقةمعلوماتالىالوصولالسهلمنيكن

فيالخاصخيالهمنهمكلواستخدم،الاخرلدىنجدهالاتفاصيلب!يرادإنجيلي

وأالقصةفيالفجوةهذهلردمعنصرابتكارفياو،تلكعنالمعلومةهذهتفضيل

الجلالةإضفاءاجلمنوحشدهاالعوراتيةالنبوءاتاستذكارإلىعمدواكماتلك.

الرواياتفينقرأ،للصلبوأسلمهيسوعبعلاط!جلدأنفبعدالمشهد.على

يلي:ماالأربم

مرقس:رواية

السريةكلوجمعوا،الولايةدارهيالتيالدارإلىالعسكربهافمضى1

يحيونهوأخذوا،عليهووضعوهالثموكمنإكليلاوضفرواأرجوانيارداءوألبسوه

عليهويبصقونبقصبةراسهعلىيضربونهوكانوااليهود.ملكياالسلام:قائلين

الأرجوانعنهنزعوابهاسعهزاواوبعدما.ركبهمعلىجائينلهيسجدونثم

اتياكانمجمازارجلاصليبهلحملفسخرواليصلبوه.بهخرجواثمثيابهوألبسوه

المكانالىبهوساروا،وروفساسكندرأباالقيروانيسمعانوهوالحقلمن

ليشرببمرممزوجةخمراوأعطوه.موضعالجمجحةاي،بالجلجعةالمعروف

وكانتواحد.كليأخذماذاعليهامقترعينئيابهاقتسمواصلبوهولما.يقبلفلم

فيوكتب(.الحاليبتوقيتناصباحاالتاسعة)-الساعةصلبوهحينالثالعةالساعة

عنوالأخريمينهعنأحدهمالمتينمعهوصلبوااليهود.ملك:عليهالحكمعفة

ويهزونيشتمونهالمارةوكانأثميما.معواحصي:القائلالكتابفتم،سماله

وانزلنفسكخقص،ايامثلاثةفيوبانيهالهيكلناقضايا:ويقولونرؤوسهم

لبعض:بعضهمفيقولمثلهميسخرونوالكتبةالأحباروكان.الصليبعن
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إسرائيلملكالمسيحالأنفلينزليخقصها.انيقدرفمانفسهوأماغيرهخفص

يعيرانه.أيضاهمامعهالمصلوباناللصانوكان.ونؤمنلنرىالصليبعن

الأرضعلىظلامانتعرظهرأ(عشر)=العانيةالسادسةالساعةبلغتولما11

التاسعةالساعةفييسوعوصرخالظهر(.بعد)=العالعةالتاسعةالساعةحتىكلها

لماذا.إلهي،إلهي:تفسيرهالذي؟سبقتنيلما.الوي،إلويقاثلا:عظيمبصوت

واحدفأسرع)يليا.يناديهوذاسمعوا:لماالحاضرينمنقومفقال3تركتني

:يقولوهو،ليشربوقزبهاقصبةعلىوجعلهابالخلوبللهااسفنجةالىمنهم

.الروحوأسلمعظيمبصوتيموعقصرخ3فينزلهإيلياياتيهلننظردعونا

المئةقائدرأىولما.أسفلإلىاعلىمنسطرينإلىالهيكلحجابفأنشق

الله.ابنالإنسانهذاكانحقا:قالالروحوأسلمهكذاصرخأنهمقابلهالواقف

يعقوبأمومريم،المجدليةمرلمبينهنبعيدمنينظرننساءايضاوكانت

وغ!رهن،الجل!لفيكانحينوخدمنهلبعنهاللوالىوهن.وسالومه،ويوسى

اورشليم.إلىمعهصعدنكثيرات

جاء،السبتعضيةأي،التهيعةوقتوهوأقبلقدالمساءكانولما11

الشمالإلىأميالخمسةبعدعلىقريةوهي،الرامةمن)=الذيالرامييوسف

ملكوتيتتظرونالذينمنوكان،المجلسفيوجيهعضووهوأورسليم(،من

ماتأنهبيلاطسفتعجب.يسوعجسدوطلببيلاطسعلىودخلفتعجاسر،الله

القالدمنالخبرتحققفلمامات؟قدأو:وسألهالمئةقائدفدعاسريعا،كذا

فيووضعه،بالكتانوكفففأنزلهكتانايوسففاسترى.ليوسفالجسدوهب

مررلموكانتالقبر.بابعلىحجرادحرجثمالصخرفيمنحوتاكانقبر

.47(-1516:)مرقسوضع"اينتنظرانيوسيأوومريمالمجدلية

النبوءاتهنعددإلىاستندقدالمؤلفانمرقسنصقراءةمننلاحظ

قصته:عناصربعضبناءفيالتوراتية

فمهإلىرفعواثم.يقبلفلملثرببمرممزوجةخمرةأعطوهفقد-ا

"يجعلون21-96:02المزمورفيوردلماتحقيقاوذلك.بالخلمبللةاسفنجة

11.خلايسقوننيعطشيوفيعلقمأطعاميفي
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وردلماتحقيقا،شمالهعنواخريمينهعنواحدلصعنمعهوصلبوا-2

وهوأثمة.معوأحصيللموتنفسهسكبأنهأجل"من5313:إسعياسفرفى

11.المذنبينفيوسفعكثيرينخطيئةحمل

وذلكواحد.كليأخذماذاعليهامقترعينثيابهاقتسمواصلبوهولما-3

...أكتنفتنيالأشرارمن*جماعة18-2216:المزمورفيوردلماتحقيقا

ا.بقعرعونلباسيوعلىبينهمثيابييقسئمون

يسخرونوالكتبةوالأحبار،رؤوسهمويهزونيشتمونهالمارةوكان-4

ملكالمسيحالآنفلينزل.نفسهيخلصأنيقدرولاغيرهاخلص1:فائلينمثلهم

8-227:المزمورفيوردلماتحقيقاوذلك".ونؤمنلنرىالصليبعناسرائيل

اتكل:قائلينالرأسوينغصونالشفاهيفغرون،يييستهزئونيروننيالذيناكل1

كانإن11:الحكمةسفرفيوردومابه".سؤلأنهلينقذه،فلينجهالربعلى

والعذاببالشتمفلنمتحنه.مقاوميهأيديمنوينقذهينصرهفهواللهابنالصذيق

11يزعمكماسيفتقدفانهميتةبأقبحعليهولنقض.صبرهونختبرحلمهنعلمحتى

الهي،،الهيقاللا:عظيمبصوتالتاسعةالساعةفييسوعوصرخ-5

لماذا،إلهي،إلهي211-221:المزمورفىوردلماتحقيقاوذلك؟تركتنيلماذا

2(.-)1زفيري"كلامعنخلاصيعنبعيدا،تركتني

متى:روابة

فيهاصلبالتيالساعةيذكرلاولكنه،مرقسروايةبدقةمتىيئغ

وماالميلادقصةأجواءإلىيعودأنهكمامرق!س.أوردكماالثالثةوهي،يسوع

موترافقتطبيعانيةفوقظواهرعنفيتحدث،ميثولوجيةأحداثمنرافقها

الهيكلحجابداذا.الروحوأسلمعظيمبصوتايضايسوعوصرخ11:يسوع

الصخوروتصدعتالأرضوجمزلت،أسفلإلىأعلىمنسطرينإلىانثق

المدينةودخلواالراقدينالقديسينأجسادمنكثيرآوقا،القبوروتفتحت

لماف!نهميسوعيحرسونمعهوالذينالمئةقائدوأما.لكثيرينوظهرواالمقدسة

)متى"اللهابنهذاكانحقاوقالوا:سديداخوفاخافواحدثوماالزلازلرأوا
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ذهب،التهيئةبعدايالغد،اوفيا:العاليالمقطعروايتهنهايةفيويضبف

قالالمضلذلكأنتذكرناقد،سيدي:قاثلينبيلاطسإلىوالفريسيونالأحبار

يأتيلثلاالثالثاليومإلىالقبربضبطفمز.أقومايامثلاثةبعدإنيحيوهو

الضلالةفتكون،الأمواتبينمنقامإنهللشعبويقولوافيسرقوهنلاميذه

واضبطوهاذهبوا،حراسعندكمبيلاط!:لهمفقال.الأولىمناشدالأخيرة

..66(2762:)متىالحجر!وختموابالحراسالقبروضبطوافمضوا.ترونكما

لوقا:رواية

التاليين:المقطعينإليهايضيفولكنهمرقسروايةأيضالوقايعبع

عليه.وينحنالصدوريضربنكننساءومنالشعبمنكبيرجمعوتجه11

علىابكينبلعليئتبكينلااورشليمبناتيا:وقالإليهنيسوعفالتفت

التيوالبطونللعواقرطويىةفيهايقالأيامتأتيفسوف.أولادكنوعلىأنفسكن

ف!ذاادفنينا.وللملالعلينا)نهذيللجبالويقال،يرضعلمالذيوالثديتلدلم

إلىمعهوسيقالياب!؟العودحاليكونبكيفالرطببالعودهذايفعلكان

32(.-2327:الوقا"مجرمانأيضاالقتل

انتألست:ويقوليشتمهالصليبعلىالمعلقينالمجرمينأحدوأخذ11

تعانيوأنتاللهتخافأماقائلا:الاخرفانتهرهوخلصنا.نفسكفخفص؟المسيح

فلمهوأمافعلنا،مااستحقاقنناللأنناعدلفعقابنانحناقا؟نفسهالعقاب

:يسوعلهفقال.ملكوتكفيجئتمتىيسوعيااذكرني:قالثمسوءا.يفعل

.43(-2393:الوقا"الفردوسفيمعيتكوناليوملكاقولالحق

اغفرأبتاهايا1:قولهيصلبونهكانواعندمايسوعلسانعلىيضعلوقاأنكما

بقيةعنديردلمالقولوهذا34(.23:الوقا"يفعلونماذايعلمونلالأنهملهم

11شركتضىلماذا،إلهي،+الهي:منليسوعالأخيرةالكلماتيغيرثمالإنجيلن.

46(.23:الوقا"روحيأستودعيديكقيأبتاه"يا:إلىومتىمرقسعندالواردة

يوحنا:رواية

فقال.السادسةنحووالاعةللفصحتهيئةيوماليومذلكوكان.ا...
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بيلاطس:لهمقال.اصلبه،اقتله،اقتلهفصاحوا:ملككم!.هوذالليهود:بيلاطس

ليصلب.اليهمفاسلمهقيصر.إلاعليناملكلاالأحبار:قأجاب؟ملككم1أصلب

الذيالموضعالىصليبهحاملوهوفخرج.بهومضوايسوعافاخذوا1

معهوصلبواصلبوهحيث،جلجثةبالعبريةلهويقالالجمجمةموضعلهيقال

الصليبعلىبيلاطىوجعل.الوسطفيوشوعجهةفيمنهماكلاخريناثنين

فيكتبمااليهودمنكثيرفقرأاليهود.ملكالناصرييسوعفيها:مكتوبارقعة

وكانت،المدينةمنقريباكانيسوعفيهصلبالذيالمكانلأن،الرقعةهذه

ملكتكتبلا:لبيلاطساليهودأحبارفقال.واليونانيةواللاتينيةبالعبريةالكتابة

قدكشتما:بيلاطسفأجاباليهود.ملكإفيقالالرجلهذااكمببلاليهود

كعبت.

لكلأقسامأربعةوجعلوهاثيابهأخذوايسوعالعسكرصلبولما11

كلهمنسوجاخياطةبغيرالقميصوكانأيضاالقميصوأخذوا.نصيبعسكري

.يكونلمنعليهنقترعبلنثمقهلا:لبعضبعضهمفقال.أسفلالىأعلىمن

فعلهماهذا.قرعةألموالباسيوعلىبينهمثيابياقتسموا:القائلالكتابليمم

كلوبازوجةمرليمأمهوأختأمهيسوعصليبعندواقفاتوكانتالعسكر.

لأمه:قالواقفا،يحبهكانالذيوالتلميذأمهيسوعراىفلما.المجدليةومريم

بيته.إلىأخذهاالساعةتلكومن.امكهوذاللتلميذ:قالثم.ابنكهوذاامرأةيا

ليتم.عطصصانأنا:ذلكبعدفقال،كملقدشيءكلانيسوعرأىهذابعد

علىبالخلمبتلةاسفنجةفوضعواخلا،!مملوموضوعااناءوكان.الكتاب

شيء،كلتم:قالالخليسوعذاقفلمافمه.منوأدنوهاالزوفىمنقضيب

.الروحوأسلمراسهونكس

سيقانهمممسرأنبيلاط!اليهودفسأل.التهيثةيوماليومذلك"وكان

كانالبتذلكلأن،السبتفيالصليبعلىالأجسادتبقىلكيلا،ويرفعوا

معه.صبااللذينوالاخرالأولساقيوكسرواالعسكرفأتىاليهود.عندعظيما

واحداولكنمات.قدرأوهلأنهمساقيهيكسروالماليهجاءوافلمايسوعوأما

الذيبذلكيشهدوماء.دماثرهاعلىقخرججنبهفيبحربةطعنهالعكسرمن
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ليتمهذاوحدث.انتملتؤمنواالحقيقولانهويعلمصحيحةوسهادته،رأى

الذيالىسينظرون:آخركتابيقولوأيضا.منهممسرلاعظم:القائلالكتاب

.طعنوه

منخوفاامرهيخفيليسوعتلميذاوكان،الرامييوسفجاءوبعدئذ11

فانزلوافجاؤوا.بيلاطسلهفأذن،يسوعجسديأخذأنبيلاط!فسأل،اليهود

معهوكان،قبلمنليلاإليهذهبالذيوهو،نيقوديمسوجاء.يسوعجصد

وكفنوه،وطيبوهيسوعجسدفحملوا،درهممئةيناهزوالعودالمرمنخليط

قيهصلبالذيالموضعفيوكان.موتاهمدفنفياليهودعادةجرتكما

مراعاة،فيهيسوعفوضعواأحد،فيهيدفنلمجديدقبرالبسعانوفي،بستان

.42(-91:38)يوحنا"قريبلأنهاليهودعندللتهيئة

التالية:النقاطفيالإزائيةالروايةعناختلافهانلاحظالروايةهذهقراءةمن

النهارمنتصفعنداي،السادسةالساعةفيالصلبإلىيسوعيقاد-ا

ذلكقبلاي،الثالثةالساعةفيصلبانهمرق!يقولبينمايوحنا،روايةوفق

الصلب.ساعةعنسيئأيذكرانفلاولوقامتىأما.ساعاتبثلاث

سمعانعنهفيحملهالازائيةالروايةفيأمابنفسهصليبهيحمليسوع-2

القيرواني.

ماعلىالصلبقبلمنهليشرببمرممزوجةخمرايسوعيعطىلا-3

الإزائية.الروايةفيورد

علىصانمايسوعملابسجميععلىالجنودبينالقرعةتجريلا-4

يبدوكماصادراالقميصلهذادقيقاوصفأالنصلنايقدموهنافقط.القميص

أنهأي.أسفلالىاعلىمنكلهمنسوجخياطةبغيرمصنوعفهو.عيانشاهدعن

.الناصعامةيلبسهمماوليستماهرةبيدمصنوعةثمينةقطعةكان

ومرلميسوعأمومعهالحبيبالتلميذمباشرةالصليبتحتوقف-5

،يسوعأتباعمناحدالصليبتحتيكنفلمالإزاثيةالروايةفيأما.المجدلية

التييسوعأمانهناونلاحظبعيد.منينظرنالنسوةبقيةمعالمجدليةوكانت
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الأولظهورهابعدالروايةفيالمانيةللمرةظهرتمداسمها،المؤلفيذكرلم

فانا.عرسفيسننبنفبل

سيء11كل*تم:مولهالروحيسلمأنقبليسوعلسانعلىلوحنايضع-6

يديكفيابعاهايااو:،ومتىمرقسعند"تركتنيلماذا،الهي،إلهي11:منبدلأ

لوقا.عند"روحيأستودع

أجلمنالمصلوبينسيقانبكسرالجنودقيامبذكريوحناينفرد-7

فيمتبعأكان)جراةويصفالحدودابعدإلىواقعيخبروهو.بموتهمالتعجيل

علىالمحكومينبفاءمدةتقصيرمنهالغرض،الرومانيةالصلبعمليات

يضغطاناللذينالذراعينعلىيقعكلهالجسمثقلكانالطريقةبهذه.الصلب

وقدقصير.وقتبعدومسعحيلاصعوبةأكعرالتنفسفيغدو،الرثتينعلىبشدة

ذراعيهوعلىمصلوبا،ماتشابضريحعلىالقدسمنطقةفيالعثورتم

.مكسورةساقيهعظاموكانتالمسامير،اثاروقدميه

اليهوصلوالماالجنودلأنالكسرعمليةمنيسوعيستعنيالمؤلفولكن

والعيمنه"،يكرلااعظم1:القاثلالكتابنبوءةتتحققوهنا.ماتقدوجدوه

جميعهاومنالصديقبلاياهياكثيرةا:التاليةبالصيغةالمزاميرسفرفيوردت

91(.34:)المزمورينكسر"لامنهاوواحد،عظامهجميعيحفظ.الربشجيه

تحقيقاجنبهفيبحربةيسوعطعنبخبرأيضايوحنابنفردذلكوبعد

بالصيغةزكرياسفرفيوالواردة+،طعنوهالذيالىاسينظرون1:القائلةللنبوءة

له،وحدعلىكنائجعليهوينوحون،طعنوهالذيالىافينظرون1:التالية

ا(.120:)زكريا8بكرهعلىمرارةقيهوكمنعليهمرارةفيويكونون

مرقسعندواردهوكماب!تعييرهيسوعمعالمصلوباناللصانيقوملا-8

لوقا.عندواردهوكماحواراأحدهمامعيسوعيجريولا،ومتى

يموعجثمانباستلاموحدهالرامييوسفيقومالإزائيةالرواياتفي-9

نيقوديم!،يدعىسخصالدفنعمليةفيفيساعدهيوحناروايةفياما،ودفنه

اورسليمالىالأولىزيارتهفييسوعإلىجاءالسنهدرينمجلىفيعضووهو

316http://kotob.has.it



أمامعنهدافعلأنهسرأ،بهامنأنهويبدو15(.-31:)يوحنامعهوتحاورليلأ

.53(-7:03)يوحناضدهيتامرونكانواعندماالمجلعىفيزملاله

الرامييوسفعنمعلوماتأييعطينالايوحناأنللنظرالملفتومن

الذينمنوكان،المجلسفيوجيهاعضو1انهمرضقالبينما،اسمهسوى

وقال"،ليسوعتتلمذقدالرامةمناغني1إنهمتىوقالالثه"،ملكوتينتظرون

ولاخطئهمعلىيوافقهملمبارصالحرجلوهوالمجلسفياعضو1إنهلوقا

نيقوديمسعلىيوحناروايةفيتنطبقالصفاتوهذهاالرامةمنوكان.اعمالهم

يزورهلهسرياتلميذاوكان،امامهيسوععنودافعالمجلسفيعضواكانالذي

مشهدفيفجأةظهروكيف؟الرامييوسفإذاهوفمن.أمرهي!نكشفلكيلاليلا

بها؟ظهرالتيبالسرعةذلكبعداختفىثمالصلب

فلا.طبيعانيةفوقظواهرحدوثمعوموتهيسوعصلبيترافقلا-01

ماعلى،ساعاتثلاثمدةالأرضعلىانتشرالطلامولا،احتجبتالشمس

القبوروتنفتحالصخوروتتصدعالأرضشزلزلولم،الإزائيةالرواياتفيورد

لوقا.روايةفيوردماعلى

ساعةحددأنهمنالرغمعلىيسوعموتساعةيوحنالنايذكرلا-11

التيالمدةبخصوصنعيجةإلىنتوصلولكيظهرأ(.)12بالسادسةالصلب

الأربع:الرواياتعلىممارنةنظرةنلقيأنعلينا،الصليبعلىيسوعقضاها

يعوفاةساعةالمىاخجابالملبطعة

عصرأ(3)9عمرأ(3-ظهرأ)912الى6منصاحآ()39مرض

عصرأ(3)9عصرأ؟3-ظهرا)912ىال6من؟

عمرأ()93عصرا(3-ظهرأا)92الى6من3الوف

؟ظهرا(ا2)6يوخا

لميسوعانمفادهابنتيجةنخرج،الأربعالرواياتفيالأوقاتمقارنةمن

نعرفهاالعيالحقاثقيميتفقلاوهذا.ساعاتستمنأكعرالصليبعلىيبق

التنفسصعوبةبسبببطيئايأتيالموتكانفقد.الصليبعلىالموتعن

نأالمحكومعلىوكان،الرئتينعلىالجسموثقلالذراعينتثبيتجراءالحاصلة
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ويهذه.صدرهعنالضغطيخففلكيمساميرأوبأربطةالمثبتعينقدميهعلىيضغط

ثلاثةأويومينمدةالصليبعلىمعلقأيستمرانمحكوملأييمكنكانالطريقة

يوسيفوسلناهـلروي.بموتهالتسريعأجلمنساقاهيمسرلمإذا،تقديرأقلعلى

المصلوبينعددإن،م07عاملأورسلمالروماناجعياحعلىعيانساهدكانالذي

أشجارهامنفرغتالمنطقةأحراشأنحتى،مصلوبا"5إلىيصلكانيوميا

وتشكل،أياملعدةأحياءيبقونكانواالمصلوبينوان،كصلباناستخدمتالتي

روما.علىبالتمرديفكرلمنوعبرةاليهودللسكانمرعبامثهدامعاناتهم

السؤالهذا3موتهمسبباتهيوماساعاتستبعديسوعماتفكيف

موتخبروصلهعندماطرحهمنأولبيلاط!وكان،عامألفيمنذقاثم

قائدارسلأنبعدإلايصدقولمسريعا"،هكذاماتانهمنو"تعجب،يسوع

(.15:4)مرقسموتهمنللتحققالمئة

فيالألغازاكثرأحدهوالذيالراميبيوسفيععلقسؤالهنالكأخرىمرة

جسدلطلبالرامييوسفتقدمالناسكلبينمنفلماذا.للحيرةإثارةالإنجيل

النلميذولكن،الملاحفةمنخوقامخعبثبنالنلامبذكانلفدببلاطى؟منبسوع

صليبتحتوواقفاالصلبعمليةحاضراكانالكهنةرئيسمنالمقربالحبيب

كانسرينلميذمنبهاأولىوهوالمهمةلهذهيتطوعلمفلماذا.أنزلعندمايسوع

هل3اليهوديالمجلسفيكعضومكانتهعلىويحرصأمرهاقتضاحمنيخشى

الصلبقصةفيالفجواتلملءابتكارهاتمخياليةشخصيهأمحقيقيةشخصيةكان

قصةمنالشخصيةهذهاستلهامجرىوهل3الانجيلسنالىوصلتالتيالمشوشة

هذايعيرما)ن؟رومانيقاثدمنمصلوبجسدبطلببارزرجلفيهايقومأخرى

نفسهالاسميحملالذييوسيفوسالمؤرخرواهماهوالأذهانفيالأخيرالسؤال

بينتعرفم07عاماليهوديةالحروبخلالأنهمن،مذكرانهفي(يوسف)أي

الرومانيالقائدالىفمضى،أصدقائهمنثلاثةعلىأورشليمخارجالمصلوبين

وجدالأجسادأنزلوعندماطلب.ماتيتسفاعطاهليدفنها،أجسادهموطلبتش

حتىومعالجتهانعاسهعلىفعمل،حيأزالماوالثالثللحياةفاقدانمنهماثنينأن

الرامي؟يوسفسبحوراءي!ثبههاماأوالقصةهذهكانتفهل.شئفي

هـولي!
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الفاخالقبرلغز

علىاودعأنبعدليسوعجرىمانعرفأنأبدأباستطاعتنايكونلنربما

الرامي.يوسفيملكهاأرضفيالصلبموضعمنقريبمؤقتمبرفيعجل

القبرأنهو،الأربعالرواياتعليهوتتفقمنهالععبتيمكنناالذيالوحيدالأمر

الرواياتهذهف!نذلكعداوفيما،للصلبالثالثاليومصباحفيفارغاوجد

ومعالرسلاعمالسفرمعتختلفكما،التفاصيلمعظمفيبينهافيماتختلف

تفسيرباستطاعتناكانصاذا.بولسروايةوهيوالظهوراتالقيامةعنروايةأقدم

منماوقتفيدائماخرقبرإلىيسوعجثماننقلقدمااحدابأنالفارغالقبر

القصةمنتبقىماف!ن،الأحداثمنطقمعيتفقتفسيروهو،العانياليوممساء

ومع.الدينيةوالتقوىالايمانمجالالىينتميلأنه،للبرهان)خضاعهيمكنلا

أجلمنصانماحلهأجلمنلااللغز،هذاتفاصيلعرضمنلنابدفلادلك

.ابعادهتوضيح

سرداالمؤلفلنايقدم،مرقىروايةومىالأقدمالانجيليةالروايةفي

العالث،اليومسمسطلوعفعند.الخارقةوالظواهرالمعجزاتمنخالواقعيا

طقوس)تماماجلمنالقبرإلىوسالومةيعموبأمومريمالمجدليةمريمجاءت

جالساشاباأبصرنولجنوعندما.مدخلهعنمدحرجاالحجرفوجدن،الدفن

الناصرييسوعتطلبنانتنتندهثن.لا:لهنفقالفاندهعن.بيضثيابعليه

إنهولبطرسلعلاميذهوقلناذهبنلكنههنا.هولش،قامقد.المصلوب

القبرمنوهربنسريعأفخرجنلكم.قالكماترونههناك،الجليلالىيسبقكم

خائفاتكنلأنهنسيعالأحديقلنولمأخذتاهما،والحيرةالرعدةلأن

8(.-ا:16)مرقس

)راجعمنهمتوفرةنسخأقدمفيمرضإنجيلينتهيالطريقةهذهعلى

لمالذيالمتقدمينالنحئاخبعضولكن(.مرقس)نجيلخفايا:السابقبحثنا

الميلاديالرابعالقرنمنمازمنفيقاموا،المفتوحةالخاتمةهذهترضهم
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.لتلاميذهوظهورهالأمواتبينمنيسوعقيامةعنتحكي،للنصخاتمةبتديج

الخاتمةهذهاصالةعدمعلىالجديدالعهدفيالباحثينبينعاماتفاقوهناك

الإنكليزيةالعرجماتتعاملتوقدمرض-اسلوبمعاليونانيةلغتهااتفاقوعدم

الخاتمةوضعقمعظمهامت!نوعة.بطرقالمشكلةهذهمعالجديدللعهدالحديعة

من8الأيةمعينعهيالأصليمرضنصانإلىتشيرحاسية)دخالمعالمضافة

اما.حاسيةمعمزدوجعينبعنالخاتمةهذهوضعوبعضهاالأخير،الإصحاح

المعياريةبالترجمةوالمعروفةأميركافيالباحثينلدىاعتمادأا!ئرالترجمة

المتنمنالخاتمة4691عامالصادرةالأولىطبعتهافيحذفتققد،المنقحة

اللاحقةالطبعاتفيأعادتهاولكنها،الصفحةأسفلفيحاسيةضمنووضعتها

هذاعلىالدينيةالأوساطفيثارتعاصفةبعد،حاشيةإضافةمعالمننالى

الإجراء.

الإنجيلسن،بقيةأيضاقبلمنترضلمالمفتوحةالخاتمةهذهانويبدو

نأالىضمناتشيرالأصليةمرقسخاتمةكانتلوفحتىتطويرها.علىفعملوا

ف!ن،الفارغالقبربخبروأخبرنهمالتلاميذبقيةإلىمضينقدالثلاثةالنساء

نقلتهوماالقبر،فيوجدمجهولسابقالهماعلىمعتمدةتبقىالخبرمصداقية

تلكفياليهودعندالنساءسهادةلأن،بشهادتهنموثوقغيرنسوةثلاثعنه

عمدفقدولذلك.الأحيانمنكث!يرفيبهايؤخذولاسكموضعكانتالأيام

القبر،فيال!نسوةإلىتحدثالذيالمجهولالشاباستبدالالىروايتهفيمتى

المدخلعنفدحرجهالحجرإليموجاءسديدةزلزلةفيالسماءمنهبطبملاك

كنمرقسرواية)قىالقبرلتفقدجاءتااللتينالمرأتينأخبرثم،عليهوجلس

ينقلاأنعليهماوأن،الأمواتبينمنقامقديسوعأنلهنوقال(نسوةثلاث

يرونه.وهناكالجليلإلىيسبقهمسوفبأنهلهمويقولاالتلاميذلبقيةالخبرهذا

يسوعمئىجعلفقد،الملاكسهادةعلىمعتمدأالقيامةخبريبقىلاولكي

نالهمويقولااخوتهالىيذهباأنلهماويقولالطريقعلىللمرأتينيتراءى

15(.-ا28:)متىيرونهوهناكالجليلالىيمضوا

يسوعلهمجعلهالذيالجبلإلىالجليلإلىالتلاميذيذهبذلكوبعد
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لماذاماi.17(-2816:)متىارتابوابعضهمولكنلهسجدوارأوهفلماموعدأ،

حياته،فيعهدوهالذيبشكلهيظهريكنلميسوعفلأنالعلاميذبعضارتاب

الظهورات.بقيةفيسنرىماعلى

أتينالنسوةمنمحددغيرعددعنيتحدثنجدهلوقاالىجئناف!ذا

عنمدحرجأكانالحجرانليجدن،العلاثمرضنسوةبيهنالقبرلعفقد

عليه،جالسأيكنلمالسماءمنزلزلةفينزلالذيمتىملاكولكن.مدخله

لماذا:لهنقالاالفارغالقبرداخلملاكينالنسوةرأىالواحدالملاكوبدل

بهدوءالقبرمنفرجعنقام.بلههنالي!إنه؟الأمواتبينالحيعنتبحعن

والآخرينعشرالأحدواخبرن،مرقىروايةفيحالهنعكسعلىالمرةهذه

بدافقد،الفارغالقبررأيناللواقيالنسوةكثرةمنالرغمعلىولكنجميعا.

تثبيتمنبدلاوكانيصدقوهن".ولمالهذيانمناضربا1الكلامهذاللبقية

القبرعينهبأمورأىالقبرإلىبطرسفأسرعالنساء،سهادةتؤكدرجلسهادة

اليومذلكفيذاهبينكاناالتلاميذمنلاثنينيسوعتراءىذلكوبعد.الفارغ

إلىدعياهأنإلىيعرقاهلمولكنهامعهما،ومشىأورشليممنقريبةقريةإلى

ولكنهوعرفاهاعينهمافانفتحتوناولهما،الخبزوكسرمعهمافجلسالطعام

البيت.فيمجتمعينالتلاميذفوجداأورسليمإلىورجعافقاماعنهما.توارى

وحياهم،فجأةبينهميسوعظهرلهماجرىماعليهمايقصانهماوبينما

إلىانظروا؟مضطربينبالكماما1:لهمفقالروحا.يرونأنهموظنوافخافوا

ولالحملهلي!الروحف!نوتحققواإلمسوني.بنفسيهوانا،ورجلييدي

خرجثميغادروها.ولاأورشليعمفييبقواأنلهموقالمعهمأكلثمعظم"،

وصعدعنهمانفرديباركهمهووبينما،وباركهميديهورفعع!نيابيتإلىبهم

.24(الوقاالسماءإلى

اليومصباحفيالقبرالىجاءتوحدهاالمجدليةمريميوحناروايةفي

الحبيبوالتلميذبطرسإلىفهرعتفارغا.والقبرمدحرجأالحجرلترىالثالث

نأتوقعتأنهاأي"وضعوهأينندريولاالقبرمنالسيد"أخذوالهما:وقالت

مريمسهادةمنوتأكداالتلميذانفاسرعاخر.قبرإلىالجثمانبنقلقامماأحدا
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داخلإلىانحنتولما.تبكيالقبرعندفبقيتمريمأماموضعهما.إلىرجعاثم

لهما:فقالت؟يبكيكماذاامرأةيالها:افقالا1بيضبثيابملاكينرأتالقبر

وراءها،يقفأحدابأنسعرتثما..وضعوهأينأعلمولستسيدياخذوا

أرضفييعملالذيالبستانيأنهوظنتتعرفهلمولكنهايسوعورأتفالتفتت

وضععهأينليفقلحملعهقدأنتكنتانسيد،ايا1:لهفقالت.الرامييوسف

لأنيتلمسينيلالها:فقال.معلميا:وقالتفعرفعه.مريم:يسوعلهامال.لآخذه

ولمارأت.بماالتلاميذوأخبرتالمجدليةفسارعتأبي+.إلىبعدأصعدلم

منخوفامغلقةوالأبوابمجتمعينالتلاميذكان،اليومذلكعئيةكانت

وأثريديهفيالمساميرموضعوأراهمالتحيةفألقىبينهميسوعفظهراليهود،

منوطلبنفسهابالطريمةلهمظهرأيامثمانيةوبعد.اختفىثم،جنبهقيالطعنة

يضعأن(زملائهروايةيصدقولمالسابقةالمرةفيحاضرأيكنلم)الذيتوما

يحددهالافترةوبعد.الجروحموضعويعلمسخاصرتهوفييديهقي)صبعه

منسبعةكانعندماالجليلفيولكنللتلاميذالرابعةللمرةيسوعظهرالمؤلف

وبعدمامشويأ.سمكأوأكلمعهمجلسثم،بطرسسفينةفييصطادونالتلاميذ

.21(-02)يوحنا:محددغيرمكانإلىمعهبطرسواصطحبودعهمتغدوا

نأقبلأيامبضعةتلاميذهمعبقييسوعأننستتجالأربعالرواياتهذهمن

مدةمعهميبقىف!نهلوقا(إلى)المنسوبالرسلاعمالسفرفيأما.يغادرهم

ماجميعياثاوفيلوسالأولكتابيفيرويت11:السفرمقدمةفينقرأيومأ.أربعين

ألقىبعدماالسماء،الىفيهرفعالذياليومإلىرسالتهبدءمنذوعفميسوععمل

حيأنفسهأظهرولهم.القدسالروحمنبدافعرسلااختارهمالذينإلىوصاياه

ملكوتعنوكلمهم،الامهبعديومأاربعينمدةلهموتراءىالبيناتمنبكثير

فبهابشظرواأنعلبهمبلأورسلبمببرحواألاأوصاهممعهمباكلهووببنما.الله

عنسحابةوأخذتهمنهمبمرأىرفعحتىهذاتالانومابه...الآبوعدما

بيضبثيابرجلانإذا،عنهميذهبوهوعلالىشاخصةعيونهموبينما.أعينهم

هذاقيسوعالسماء؟الىتنظرونمائمينلكيمماالجليليونايها:لهموقالامثلاقد

11(.-ا:اJ)اعماذاهبا"رأيتموهكماسيعودعنكمرفعالذي
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نقرا.الرواياتاقدموهيوالظهوراتالقيامةعنبولىروايةأخيرأتبقى

إليكم+بفغت:يليما،م37عامنحوحررهاالتيكورنثةأهاليإلىرسالعهفي

فيجاءكماخطاياناأجلمنماتالمسيحأنوهو،تلقيتهماسيءكلقبل

لصخرتراءىوأنه،الكتبفيجاءكماالثالثاليومفيوقامفبروأنه،الكتب

حيأبعضهميزاللااخخمسمئةمن!عرتراءىئمعثر،فالاثني)=بطرس(

11اخراليتراءىحتى.الرسللجميعثمليعقوبتراءىثمماتوا،وبعضهم

8(.-152:كورنثة)1

فيوردتكماوالظهوراتالقيامةروايةعناصربمقارنةيليفيماوسنقوم

الستة.رواياتال

الفارغالقبر

لأولااالامد

نوةثلاثمرقى

اعرأتان

النسوةمنمحددغيرعددلرتا

واحدةاعراةيوحنا

لايوجدبول!/اعمال

ألقبرالنرتبالخمى

الأيضيرتديضاب

واحدملاك

ملاكان

ملاكان

يوجدلا

الثاةالثامد

يرجدلا

بوجدلا

بطرس

الحبيبوالنلميذبطرس

يرجدلا

فعددعناصرها.جميعفيلتاقضأنهانجدالرواياتهذهمقارنةمن

وأثلاثةاوامرأتانأوواحدةامرأةإماالأولىالمرةفيالفارغالقبرسهود

)ما،خارجهأوالقبرفيوجدالذيوالشخصالنساء.منمحددغيرعدد

تدغملمإماالنسوةوسهادة.ملاكانأوواحدملاكاوالهويةمحددغيرساب

لمأوتلميذينبشهادةأوواحدتلميذبثمهأدةإمادعمتأنهااوأخرىبشهادة

تدغم-
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ومكانهاالظهورات

الراالثاهدالنالتالناهدالنا.الثاهدياولاالثاهد

بوجدلايوجدلابوجدلابوجدلامرقى

يوجدلابوجدلاالجلبلعثر/لأحدا+(ور/امراتان

يوجدلا"هاور/عرلأحدا-هأور/بطرسء.أور/تلميذانلوقا

تلاميذ/الجلل7./أورعرالأحد.عر/أورالأحد./أورواحدةامرأةيرخا

الرسلوبق!يةيعقوبتلميذ005الرسلبطرصبولى

بومأ04خلالالظهوراتمنمحددمرعدد+عر/اورالأحدأعمال

الأولفالاهد.الفارغالقبرقصةفيلناتبدتالتيالتناقضاتهناتتفاقم

وأ،واحدتلميذأو،تلميذاناو،اثنتانأو،واحدامرأةإمايسوعظهورعلى

بطرسأو،عشرالأحدإماالثانيوالشاهد.أورسليمهووالمكانعشر.الأحد

اماالثالثوالشاهدأورسليم.أوالجليلفياماوالمكانعشر،الأحداو،وحده

محدد.غيرمكانأوأورسليمإماوالمكانتلميذ.خمسمئةأوعشرالأحد

فيإماوالمكان.الرسلبقيةثميعقوبأوتلاميذ،سبعةإماالرابعوالشاهد

محدد.غيرمكانفيأوالجليل

بعضفيانههوالأول،يسوعظهوراتبشأنللنظرملفتانأمرانوهناك

حسبعهالمجدليةف!نولذلكالمعهود،بشكلهلناظرهيبدويكنلداالظهورات

لهماظهراللذانوالتلمبذانمعها،تكلمأنبعدإلاعليهتتعرفولمالبستاني

بعدإلامعهماسائروهويعرفاهلمأورسليممنقريبةقريةإلىالطريقفيوهما

.الطعاملتناولجلسواعندماالزمنمنساعة

لمنويؤكد،جسمانيةبهيئةيظهركانيسوعأنهوالثانيالمحيروالأهر

للمسهويدعوهمأمامهمالطعاميتناولبأنذلكويثبت،ودملحممنانهير)5

مثليتحرككاننفسهالوقتفيولكنه.جسدهفيالجراحمواضعوتلقس

المغلقة،والأبوابالجدرانويخترق،ظهركمايختفيثمفجأةفيظهر،روح

يأفعلى.الماديةالأجساديحكمالذيالجاذبيةقانونمخترقأالسماءالىويرتفع

جسد؟قيامةأمروحقيامةقيامتهكانتوهل؟قيامتهبعديسوعكانالحالين
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السماءإلىالصعود

المكاناثاهد

يوجدلايوجدلامرقى

يوجدلايوجدلاتى

عنيابيتكرالأحدلوتا

بوجدلايوجدلابوحنا

-8أورعرالأحداعمال

يوجدلايوجدلابول!

،تلاميذهأمامالسماءالىيسوعصعودأثبتقدوحدهلوقاأنهنانلاحظ

حتىولكن.الرسلوأعماللوقاإنجيلوهما؟إليهالمنسوبينالعملينفيوذلك

الرسل.اعمالفيالصعودروايةمعتتناقضالإنجيلفيالصعودروايةفإنهنا

هووبينما،اباركهم1:وهناكعنيا،بيتإلىتلاميذهمعيسوعيخرجالإنجيلففي

يسوعأنيتضمن"عنهمانفرد11وتعبيرالسماء".الىوصعدعنهمانفرديباركهم

الصعود.هذايثسهدلمالتلاميذمنأحدأوأنالسماءالىصعدعندماوحيداكان

التلاميذأعينواماماورشليمفييجرييسوعصعودف!نا،عمالروايةفيأما

السماء.إلىأبصارهمالشاخصة

علىتعتهيالإنجيلققصة.مكانلاىإلا!قيقةفي3ذلككليقودناأينإلى

بأنتفسيرهايمكنواقعةوهذه.الفارغالقبرعندايمرق!بهاأنهاهاالتىالطريقة

الدفنإجراءات!ملالذيهو،والمؤقتالسريعالدفنعنمسؤولأكانمن

ماوهذاحصل.بماالتلاميذيعرفانقبلدائمقبرإلىيسوعجثمانونقلالرسمي

منالقصةببقيةيتعلقفيماامافارغا.ووجدهالقبرلتفقدأولاجاءمنحيرةسبب

ترجيحبمقدورنافليس،البشريالجسدبهذاالسماءإلىوارتفاعهيسوعظهورات

منسفة.واحدروابةفيببنهافيماالتوفيقحنىولا،الرواياتإحدى

قيامةتكنلمقيامتهولكنوصدقا،حقأالأمواتبينمنيسوعقاملقد

.القادمالبحثفينستكملهسوفماوهذا.روحانيةقيامةصهانماجسدية

ةل!ث!لمحي
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يسوعلغزقيامه

هوقيامتهالىد!اسارته،يسوعتعاليمفيالموتىقيامةلمفهومتقصينافي

مقوماتمنيكنلمالمفهومهذاأنالىننبهأنيجب،الثالثاليومفينفسه

هوعماتخنلفتكنلمالموتبعدمالحياةالتوراتيةفالنظرة.التوراتيةالعقيدة

الميتفروخسواء.حدعلىوالكلاسيكيةالمشرقيةالدينيةالمنظوماتفيسائد

سفليةهوةإلىمنهتهبطئمالقبر،فيجثمانهجانبإلىايامثلاثةمدةتمكث

العالمتعادلوهي(،العربيةالترجماتوفقالهاوية)أوسيئولالتوراةفيتدعى

اليونانيةالديانةفيوهادي!،الرفادينيةالديانةفيكورالمدعوالأسفل

حدوعلى.طعمولافيهحرارةلاشبحيوجودفيتستمروهناك.والرومانية

كفتيلةخمدواقد.يقومونلامعأيضطجعون11الموتىف!ن)سعياسفروصف

11يستيقظونولاأبديأنومأاينامون1ارميا:سفرووصف17(.43:)إسعياانطفأوا"

المقطعهذاتعبيرابلغعنهيعبرمنهصحوةلاالذيالنومهذا93(.51:)ارميا

خراجبها.تعدمولاأيضاتخلفقطعتإنرجاةللشجرةالأن1:أيوبسفرمن

تفرخالماءرائحةفمنجذعهاالعرابفيوماتأصلهاالأرضفيقدمولو

هو؟فأينالروحيسلم،ويبلىفيموتالانسانأما.كالغرسفروعاوتنبت

._12(14:7)أيوب"يقومولايضطجح

صاليهعالمنا،تحتيقعاسفلعالمأنهاعلىالتوراتيةالهاويةوتوصف

وها.ونبيخاطىبينأووطالحصالحبينذلكفيفرقلاالأرواحجميعتذهب

ومضىماتقدأنهيعتقدالذيالغالبابنهيوسفيبكيالأسباطأبويعقوبهو

نأفأبىيعزونهوبناتهبنحهجميعوقام11:بهليلحقيموتأنويأمل،الهاويةالى

والنبي35(.37:)التكويناالهاويةالىنائحأابنيإلىأنزلإني:وقاليععزى

عمدوقد.الهاويةالىموتهبعديهبطالعوراةانبياءأعظممنواحدوهوصموئيل

وذلك،يستشيرهلكيالأسفلالعالممنروحهاستحضارإلىساؤلالملك

مغطىشيخهيئةعلىالموتىعالممنصموئيلفصعد.روحافيةوسيطةبواسطة
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الماذا1:لث!اؤلصموئيلفقالوسجد.الأرضإلىوجههعلىشاؤلفخر،بجبة

28(.الأول)صموثيلجدأ"الأمربىضاققد:شاؤلققاللىلاي؟بإصعادكأقلقتني

المشرقيةالميثولوجيافيوردمالثهباوصافالتوراتيةالهاويةوتوصف

لاالتيالأرضإلى11:الأسفلالعالمإلىعشتارهبوطأسطورةفينقرأ.القديمة

الىإركالا،الالهةومسكنالظلامدارإلىأنظارها.عشتاروجهتمنهاعودة

حيثمنصاحبهيقودلاالذيالدربإلىإليها،داخلمنهايرجعلاالعيالدار

والترابطعامهمالغبارحيثنورا،سكانهيرىلاالذيالمكانإلى،أتى

:ايوبسفرفيونقرأا)1(.سعاعابصيصفلاالظلامفييسبحون،معاسهم

حين؟إلىأياميأليستالقبر.إلىالبطنمن34فا"،قظأكنلمكأنيوكنت11

أرضالىيؤوبلامنانصرافأنصرفانقبلفارتاحعنيرب()يافاكفف

.22(-01:91)أيوبكالديجور"حالكةدجيةأرض،مو!وظلالظلمة

للفسادقلت.مضجعيمهدتالظلاموفيبيتيالهاويةإنمارجاثي؟اما1وأيضا:

يهبطإنه؟يراهمنرجاثي؟رجائيأينإذن.وأختيأميأنتوللديدانأبيأئت

.22(-01:91)أيوباالهاوبةاأبوابالى

ولم،الموتىبقيامةتؤمنبدورهافلسطينقيالدينيةالشيعبقيةتكنولم

فيشأنها،السفلىوالظلالالأخيلةعالمإلىمعبراإلاإليهابالنسبةالقبريكن

)يرانمعحصلالذيالعقافيالتبادلأنإلا-ال!وريةالعباداتبقيةسأنذلك

قد،ق.م335وعامق.م953عامبينفيماالعاملبلادالفارسيالحكمفعرةخلال

فكرةوأهمها،المنطقةفيالزردستيةالدينيةالأفكاربعضانعشارالىأدى

للموتىالعامةالقيامةوفكرة،الأزماننهايةفيسيظهرالذيالبشريهمخئص

علىالأولىالفكرةاثرتوقدالأخير.الحسابأجلمنإليهاالروحوعودة

علىالثانيةالفكرةاثرتكما،المنتظربالمسحالمتعلقالعوراتيالمفهومنشوء

ترسختولكنهارسمياتبنيهايتملمالموتىبعثعنسعبويةتصوراتنثعوء

وهي،الميلاديالأولالقرنفيالرئيسيةاليهوديةالفرقإحدىلدىتدريجيا

فرقةأماالأخير.الربيومفيالموتىبقيامةامنتالميالفريسيينفرقة

الأسفل.العالمباب7،ا!اولىالعقل+مغامرةمؤلفيفيللنصالكاملةترجميراجع(1)
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الهيكلعلىمسطيرةكانتالتيالئانيةالرئيسيةالفرقةوهيالصدوقيين

نأمعتبرةالبعثوأنكرتللتوراةالحرفيالتفسيرملتزمةبقيتفقد،وطقوسه

الثالثةاليهوديةبالفرقةيععلقوفيما.يقوملاوكلاهماالجسدمعتحوتالروح

فيالمكعشفةمخطوطاتهامنالواهدف!نسأنا،الأقلالأسينيينفرقةوهي

المسألة.هذهمنواضحوغيرملتبسموقفعنتكشف،قمرانموقع

الأولالقرنفيالفلسطينيالدينيالمشهديستكمللاكلههذاأنعلى

هنالككان،اليهوديةوالفرقالتقليديةالسوريةالوثنيةجانبف!لى.الميلادي

لهاكانالتيالكرملجبلسيعةأهمهالعلالأسرار،عباداتمنمتفرقةجيوب

بهيلتحقالذيالدينيبالمعهدأسبهوكان،الجبلذلكعلىمهمدينيمركز

فيالمركزهذاصيتساعوقدالتنسيب.قبلالدينيةالعلومتلقيأجلمنالفتيان

ومنهم،الروحانيةالعلومتلقيأجلمنالحكماءمنعددوقصدهالقديمالعالم

اكثر،الكرملجبلفيطويلةمدةاعتكافهعنحياتهسيرةترويالذيفيثاغورث

طريقعنالجسدلاالروحببعثتؤمنالأسراروعبادات.'2قداسةالجبال

عبرمنعلىمقتصرأصانماعامأليىالبعثهذاولكن،المختصبالإلهالاتحاد

الاستسرار.طقوسومارسالفحيقةالمريدينحلقةإلى

سمعانطريقةالى)ماتنتميمتفرقةغنوصيةجماعال!فلسطينفيوكان

المعمدانيوحنا:السابقبحثناأراجعالمعمدانيوحناطريقةإلىأوماجوس

الروحثنائيةمبدأعلىيفومدينينظامهيوالغنوصية(.المعموديةطقسوتاريخ

كتبالذي(السوريةأفاميةمدينةالى)نسبةالأفامييعليخاالحديثايافلاطونيالكاتبيقول)2(

،عرةالابعةسنفيوهواليونانيينبالفلاسفةانملقدفيثاغورثان6فيثاغورثسيرة

لأنههناكبالكهنةوالاختلاطالرقإلىال!فرعلىحثهالذيطاي!يدعلىوتتلمذ

علىواطلعالفينيقيةصدامديةالىأولأفافرحكيمأ.يجعلهماكلعلىمنهمصيحمل

معبدهفيطويلةفترةواعتكفقداصةالجبالاممثرالكرملجبلمصدنم.الدينيةالأصرار

حكمةعلىواطلعوالرياصاتالفلكعلومتعلمحيثمصرإلىأبحرذلكوبعدالمثهور.

راجع:.بابلالىتوجهونها.المصرلن

،5002دمق،الينابغدارالملا،زيادمرجمة،وفلفتهحياته،فثاغورثيمليخا:-

الثالث.الفصل
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عالمالىالروحوشتميوالظلامالمادةعالمإلىالجسديتتميحيث،والجسد

الروحتبقىوسوف.المادةسجنفيوحلتهبطتمنهالذيالعلويالأنوار

مننننفلوالموتالمبلاددورةورهينة،والألمبالشرالمليءالعالمهذاجبسة

يقودهاالذيالعرفانفعاليةخلالمنأصلهاعلىتتعرفأنالى،آخرالىجسد

ديارها.الىالعودةرحلةوتبدأالماديرداءهاعنهاتنضوعندما،الخلاصإلى

النورافيالعالمنحوبوابةالىجديدةتناسخدورةإلىبوابةمنالقبريخولوهنا

الدينيةالنظممنوغيرهاالزردشيةعكسفعلى.الأبديةفيوالحياةالعليئ

الذيالخلاصف!ن،الأخيراليومفىالموتىأجسادببعثتبشرالتياللاحقة

أمامعا.انفيالعالمومنالجسدمنالأرواحخلاصهوالغنوصيةبهتبشر

ابدأ.تقومولافتسقطالأجساد

الغنوصيةهذهفيالأرواحبعثعقيدةتلفسباستطاعتناولعل

طائفةاليومإلىلناحفظتهاالتيالمعمدانيوحنالعاليمخلالمن،الفلسطينية

ومواعظ"تعاليمبعنوانالمعروفالمندائيالكتابفينقرا.المندائيينالصابئة

يلي:مازكريا"بنيحى

بالحيأستحلفك،يحىيا:أورشليمفييحىمخاطباالمسيح"تكلم

،الصالحونالمخعارونسلكهالذيوبالدرب،الوقورالأحدوبملاكالعظيم

وبماذاالجسدتغادركيفالنفسعنأنجرنيصوارئيل؟سفينةتشبهماذاحدثني

؟...الفانيالجسدداخلوهيتثبهوماذامتلقعة؟تكون

محتجبة،النفس:...عاليبصوتيحىقالالكلامعنعيسىيوقفالما1

برداءمتلفعةخفيةتنسلالأجليحينوعندما،الفانيالجسدإلىخفيةتدخل

تجتازها.ثمبهاتلحقالضوءمنأشعةثلاثةتظهرصوراليل.سفينةوتصعدالنور

الثالثاما،الفجرعنديتركهاوالثاني،المساءعند)ياهاتاركايجتازهاالأول

بيضاء.رايةلهاتاركافيغادرها

منوتقعرب،الركبةالىالقدممنمنسلةالنسمةتتحركالنار،"تغضب

وتلت!اللسانتأليحتىتصعدئم،عليهقابضةالقلبالىوتصل،الخاصرة

قائلا:صورائيلفيناديها.وشفتاهسيماؤهوتشحبالإنسانعينالمحعيم،عليه
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منأخرجنيصورائيليا:فتجيبالجسد؟ترقبينلماذا،النسمةايتهاانفصلي

الذيهوالأجرف!ن،أعمالكهاتلها:يقول.وحررنيلباسيأمنحني،جسدي

أنهم،حانقداجليأنصورائيلياأعرفلا:فعجيب.رداءكسيمنحك

إياها.وألبسنيملابسيأحضرحسنةأعماليكانتف!ن.إليئأرسلوك

يسيرون،النورملابسيرتدونرجالأربعةالجسديحمل.النسمةتخرج

مكتومبحزن.الثرىيوارونهوبهدوءضيفةحفرةفييضعونه،المدفننحو

ذلكبعداللحد.فيالمغئبالجسدتاركينالآخربعدالواحدينسحبون

الجسد")3(.وشسون،الخبزمنوبعضاالماءمنقدحايحضرون

ربا*"كنزاالمنداليالمقدسالكتتابمنوالثلاثينالثامنالتسبيحفيونقرأ

يلي:ما

،الحرمانجسدهنتخرجوهيمانفسيصوتأسمع.العظيمالحياباسم1

عصفورمثلأخرجونيمنهفارغة،العالمهذاالىأتيتعارية:تقولوهيأسمعها

يابكأفعلماذا:قاثلةخرجتمنهالذيالهيكلإلىالتفتتثميثيء.يراففهلم

ILL-الدودالقبرفيسيأكلكالذيجسديجماليا؟العالمهذافيالباميجسدي

من؟جبلتطينمنوأنتجسدييابكأفعلماذا،الورودمميصيابك؟أفعل

بك؟أفعلفماذاالأشرار،جميعاضطهادواحتملتالجسد،أيهاجبلتطييكتلة

إليهاطارالحيرسول.الحيرسولإليهاطار،جسدهاتحدثالنفسوبينما

أيعهاهلمي.اخذتالحيكنزمنالتياللؤلؤةأيتهاهقميعليها:مشفقاوكفمها

المظلم.بيتهاأضاءتالتيالمنيرةايتهاهلميذاك.الطينهيكلعطرتالتيالزكية

البسيوالضياء.النوررداءوالبسي،واللحمالدمرداءالطينيرداءكانزعيهفمي

الأثيريين.بينوأقيمياصعديثم،البهيجإكليلكوضعي،والأريجالعطرثوب

ا)4(.النورابلدفيالحياسمومبارك.الحيمبارك

فحيل(هينالآرايةعنترجمه،زكريابنيحىالنبيوتعالممحواعظ،يحهيااددارضة)3(

03.رقمالنص،1002بغداد،حطاب

بغداد،الهيركطمدلولصبيحود.قوزيمتىيوسفد.ترجمة،العظيمالكن!زر-با،كنزا)4(

.132-128ص،اليسارالقسم38،رقمالنسبيح1002،
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،الميلاديالأولالقرنفيالفلسطينيالدينيللمشهدهذاعرضنامن

الثانية،بالحياةتؤمنتكنلمدينيةبيئةفيظهرقديسوعأنمفادهابنتيجةنخرج

قليلةوقلةإليها،الروحوعودةالماديةالأجسادببعثامنتفريسيةقلةعدا

الموجهةدعوتهفييسوعركزوقداجسادها.دونالأرواحببعثامنتغنوصية

الجسدقيامةمفهوممقابلفيالروحيةالقيامةمفهومعلىوالوثنييناليهودإلى

فيتحصلالقيامةوهذه.الزرادستيةبالأفكارالمتأثرونالفريس!يونبهيقولالذي

امن1ثانيةولادةوتولدالسماويأصلهاعلىالروحتتعرفعندماالحياةهذه

إذاإلااللهملكوتيرىأنيمكنهأحدمن*مايوحنا:إنجيلفينقرأ".الأعلى

يكونالجسدفمولود.والروحالماءمنمولدهوكانوكدإذاإلاعل...منو!لد

ولاهزيزهافتسمعتشاءحيثتهبقالريحروحا...يكونالروحومولود،جسدا

8(.-33:)يوحنا"الروحمولودحالةتلك.تذهبأينولاتأتيأينمنتدري

الروحقيامةمفهوممنبهيتصلوماوالجسدالروحثنائيةمفهومسغلوقد

توما)5(:إنجيلمنالأقوالهذهتظهرهاالتي،السريةيسوعتعاليممنكبيرأحيزا

الآبأبناءأنكموتفهمونتعرفون،أنفسكمتعرفونعندما:يسوعقال-

3(.)الفقرةالفقروكنتمالفقرفىأقمتمأنفسكمتعرفوالمإذاولكن.الحي

(.ثانيةجهةمنالأوسعالماديوالعالمجهةمنالجسدهوهنابالفقر)المقصود

ولن،النهايةيعرفسوفلأنهالبدايةفييقفلمنطوبى:يسوعقال-

.91()الفقرةيخلقأنقبلوجدلمنطوبى(.80)الفقرةالموتيذوق

السابقالقديمالروحانيأصلهمعرفةالىيعوصلنفسهيعرفمنإن)أي

(.الأرضيالجسدفيوجودعلى

،الملكوتستجدونف!نكموالمصطفينللمتوحدينطول!:يسوعقال-

94(.)الفقرةترجعونصاليهأتيعممنهلأنكم

من،النورمنجئا:اجيبوهم،جئتمأينمنسالوكمإذا:يسوعقال-

03(.)الفقرةذاتهتلقاءمنالنورفيهانبثقالذيالمكان

الملحق.للميح-،الآخر+الوجهمزلفيفيقومالانجيلالكاملةترجمتيراجع)3(
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عرفومنالجسد،حقيقةعرفالعالمحقيقةعرفمن:يسوعقال-

56(.)الفقرةلهأهلالي!فالعالمالجسدحقيقة

رؤيةسعتحملونهلولكن.تسرونمظهركمترونعندما:يسوعقال-

.84()الفقرة؟تتبدىولاتموتلاوالتي،قبلكموجدتالعيصوركم

صورة،العالمهذافيبهايزهوالتيصورتهوراءأنالمرءيدريلا)أي

علىتتمظهرولاالماديةالصورمثلتموتلا،القدممنذموجودةنورانيةاخرى

طريقثها(.

علىالعالةوالنفس،أشقاهماجسمعلىالعالةالجسم:يسوعقال-

.87()الفرةأسقاهاماالاثنينهذين

(.العالمهوالثانيوالجسم،الإنسانجسمهوالأولبالجسم)المقصود

يحيامنولكن،أنظاركمامامتدرجسوفوالأرضالسماوات:يسوعقال-

له.أهلاليسفالعالمنفسهوجدمنإنلكمأقلألم.الموتيرىلنالحيالواحدفي

والتي،يسوعاتباعمنالضيقةالحلقةبهاامنتالتيهيالأفكارهذهمثل

11،خارجامن1همللذينمعاحةتكنلمالتياللهملكوتأسرارإلىأفرادهاعبر

معلمهمماتوعندما12(.-401:مرقمسانجيل)راجعيسوعوصفحدعلى

الآب،يمينعنوجلسروحيةقيامةالثالثاليومفيقامأنهمنثقةعلىكانوا

منجاءثقيلاجسدانسيجهفييقبللاالأعلىالملافيالروحانيالعالملأن

ذلككربةمثلالعالمذلكفيغريبايكونسوفالجسدوهذا،المادةعالم

منلكلمتاحةستكونالقيامةهذهفإنروحياقامقديسوعكانصاذاعنه.العالم

طريقه.علىوساربهآمن

التيالتعاليمهذهعنشكلباوضحرسائلهفيالرسولبولسعبروقد

لمفبولس.اللهملكوتأسرارإلىودخلتعمدعندمايسوعتلاميذمنتلقاها

واجههقدقيامعهبعدالتلاميذمنراهومن،ليسوعجسديةقيامةعنأبدأيتحدث

لأوالانان،اللهعنغربةيشكلبولىعندفالجسد.الروحانيالمستوىعلى

أهاليإلىالنانيةرسالتهفييقول.جسدهعنتخلىإذاإلااللهملكوتيدخل

الجسدهذافيدمناماأنناعارفينالثقةكلواثقيننزاللا+ولذلك.كورنعة
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،واثقونإذافنحن.نراهبمالابإيماننانهتديلأنناالربعنمتغربونفنحن

والجسد8(.-56:كورنثة)2"الربمعلنقيمالجسدهذاعننغعربأنونففمل

"يدفنروحانيا:جسمأيبعثولكنهمادياجسمايكونالقبرفييدفنالذي

فييدفنمجد،فيويقامهوانفييدفنفساد،عدمفيويقامفسادفيالجسم

هوكماروحانيا...جسماويقامحيوانياجسدأيدفن،قوةفيويقامضعف

وكماأيضا،السماويونهكذاالسماويهووكماأيضا،العرابيونهكذاالترابي

ن)الاخوةأيهالكمأقولالحماوي.صورةأيضاسنلبسالترابيصورةلبسنا

11الف!ادعدمالفساديرثولا،اللهملكوتيرثاانيقدرانلأودمألحمأ

.5(5-1542:اكورنثة)

الروحببعثالمتعلقةيسوعتعاليمجوهربولعىيبسطالمقطعهذافي

منالخاصةبهاامنكماالقيامةلعقيدةالأقدمالثكلعنويعبروخلودها،

يرثلاالفسادكانف!ذامعقمهم.قياهةخلالهامنفهمواوكما،يسوعتلاميذ

وأ،بروحهوانماالعنصريبجدهالسماءإلىيصعدلميسوعفإنالفساد،عدم

فيفموطننانحنأما11:بولستعبيرحدعلىتغير،الذيالمجيدبجسده

الحقيرجسدنايبدلالذي،المسيحيسوعالمخلصننتظرومنها،السماوات

بولستحدثوعندما.21(-2:02)فيليبيالمجيد"جسدهصورةعلىفيجعله

علىوهوأخيرالهترائيهثمللرسلالأمواتبينمنالقاثميسوعترائيعن

المستوىعلىيسوعمعمواجهةعنيتحدثكانفقد،دمشقالىالطريق

هعئةفيلهيظهرلميول!كلمعندماوشموع.الماديالمستوىعلىلاالروحاني

بولى.حولوأضاءالسماءمنسطعنورخلالمنحضورهعنعترصانمامادية

مننورإذا،دمشقمناقتربوقدلسائز"صانه:الرسلأعمالسفرفينقرا

،شاؤل:لهيقولهاتفاوسمعالأرضالىفسقط،حولهسطعقدالسماء

أنتالذييسوعأنا:قال؟سيديياانتمن:لهفقال؟تضطهدنيلماذا،ساؤل

و(.-8:3أعمال)11نضطهده

سعرانبعدبولسبهاامنروحانيةقيامةمنيسوعقبامةتحولتإذاكيف

حثعدواالذبنالأناجيلمؤلفيعندجسديةقيامةال!،المرئيغيريسوعبحضور

فيسمعوا؟ومارأوامابخصوصشهاداتهمتتفقلمالعثهودمنعددالها
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ضمنالمتخالفةالعياراتصراعخلالمنالاالتحولهذافهميمكننالاالحقيقة

الخلفيةذويمنالمتنصريناليهودكفةورجحان،المبكرةالمسيحيةالجماعات

العقيدةعلىوفرضوهاالأجسادبعثفكرةمعهمجلبواوالذين،الفريسية

الأولى.العكوينعقودخلالالمسيحية

المسيحيةالفرقلدىحيأبقيليسوعالروحاننالبعثمفهومأنعلى

الجسديةالقيامةفيترىلاالتيتعاليمهافيالزاويةحجربمثابةوكانالغ!نوصية

والمسيحيون.منهللتخلصالغنوصييسعىالذىالماديالجسدمباركةسوى

يميزالأولفالفريق.يسوعقيامةالىنظرتهمفيفريقينإلىينقسمونالغنوصيون

منذبJIلدىالموجودالسماويوالمسيحامراةمنالمولودالأرضييسوعبين

خروجهلحظةمعهونطابقيسوععلىالسماويالمسيحهذاهبطوقد،القدم

علىماتعندماغادرهثم،المعمدانيوحنايدعلىتعمدأنبعدالماءمن

الىالمنسوبهالنصوصمنعددفيالأفكارهذهمثلتلقسونستطيع.الصليب

طائفتهيؤسسأنقبلالاسكندريةكنيسةفيعضواكانالذيفالت!ينوسالمعلم

حوارنصومنها،تلاميذهالىمنسوبةاخرىونصوص،الخاصةالغنوصية

منوجميعها،الغنوصوتفسير،الحقيقةدانجبل،الثلاثيةوالرسالة،المخلص

أكعرمفهوماتبنىفقدالعانيالفريقأما)6(.حمادينجعمكتبةنصوص

علىشبحئأظهوراالايكنلمالناسبينالمسيحظهورأنيرىاذ،راديكالية

روحانياهبوطاالسماءمنالمسيحهبطفلقد.ماديتهمنللناستبدىمماالركم

الاتجاههذاعنولعتر.المادةأدرانتمسهانغيرمنروحانيأصعوداوصعد

يوحنالاحظفقديوحنا.أعمالبعنوانالمعروفالغنوصيالنصتعبيرافضل

لمعييهوانالأرضعلىأثراتتركانتكونالمقدميهأنليسوعمرافقتهخلال

مضى،تلاميذهوهربالصلبإلىيسوعأسلمأنوبعدأبدا.ترمثمانتكونا

هناكللناسبالنسبة:لهوقاليسوعلهتراءىعندها.يبكيكهففىوقبعيوحنا

(6 James .M Robinson, edt, The Nag Hammadi Library, Harper,New)
7891.,York
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والمرار،الخلوأتجرعبالرمحمثقوبةوخاصرتيمصلوبأنا،الأسفلفي

)!.أقوللمافاستمعمعكأنذاوهاالأمور.هذهمنايأأعانلمبالفعلولكني

العقيدةعلىطرأتالتياللاهوتيةللتطوراتنلمعبعقلاالحقيقةوفي

منليعجب،يسوعوفاةأعقبتالتيالستةأوالخمسةالقرونخلالالمسيحية

علىفأكعرأكمريركزكانالذيالاتجاهمعليسوعالجسديةالقيامةمفهومتعال!

هذاالألوهة.وجوهرالجسدجوهربينالعوفيقاستحالةمنالرغمعلى،الوهيته

القيامةمفهومتبنيعلىالمسيحياللاهوتإصراربعداشدهيبلغالعجب

السماءفييسوعيكونفكيفالعالوث.لعقيدةنفسهالوقتفيتبنيهمعالجسدية

فيالثقوبائاريحملالذيبجسدهاحمفاظهمعالأقدسالثالوثتجلياتأحد

فيالجسدبجوهرالألوهةجوهريلتقيوكيف؟جانبهفيالحربةوأثريديه

العالوث؟يمثلهاالتىالكليةالحقيقة

كلة!ر!

05 rd,,8391pp7)م .M .R James, The Apocryphal New Testament,Ox)
027-228.
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المؤامرةنظرية

الصلب؟منيسوعنجاهل

عليهالقبضقبلللابيسوعصلىالأخيرالعثاءبعدجتسمانيبستانفي

أناكمالاولكن.الكأسهذهعنيفأجز،لكمستطاعشيءكلابتا،ايا1قائلأ:

تفسيرفيالمؤامرةنظريةتبنىمنرأيفييعنيوهذاتشاء+.أنتكمابلأساء

الموتكأسعنهيصرفالهياتدخلايتوقعكانيسوعأن،الصلبواقعة

الإلهيالفعلتحقيقفيمباسربشكلتدخلقدذلكجانبإلىوانه،المرتقبة

رايوفي.الصليبعنحياإنزالهإلىقادتمدبرةمؤامرةخلالمن،المرتقب

يهوهعبدبمصيرالمتعلقةالتوراتيةالنبوءاتمضامينوعىقديسوعف!نهؤلاء

علىومنهاللالام.معاناتهبعدمضطهديهايديمننجاتهتتوقعوالتيالبار،

:34)المزمور"الربينخيهجميعهاومنالصذيقبلاياهي"كثيرة:المثالسبيل

لييقف"من8(.:1))امثال"مكانهالشريرويأتيالضيقمنينجوالصديق311(.

إذا.السكونأرضسريعانفسيلسكنحتمعينيالربانلولاالأثم؟فعلةضد

الصديقنفسعلىيحكمونتعضدني...ربيافرحمتكقدميزتتقدقلت

ويرذ،ملجئيصخرةصالهيصرحاليالربفكان،زكيد؟علىويحكمون

فينفسيتتركلن11،نك.23(-4916:)المزموريفنيهم"وبشرهمإثمهمعليهم

.(11-16:15)المزمور"الحياةطريقترينيفسادأ.يرىقدوسكتاعلن.الهاوية

4(.23:)المزمورمعي+أنت،نكضرأأخافلاالموتواديظلفيسرت")ذا

المعاصرين،الباحثينمنعددب!تطهاكماالمؤامرةنطريةالانولنتابع

اليهود.منوجلهم

يوممساءعنمتاخرأأومبكرااعتقالهيأتيلابحيثخطعهيسوعأعدفقد

قليلةساعاتف!نتوفعهوحسب.تلاميذهمعالفصحعثاءتناولهبعدالخميس

لأنطويلاتستغرقلنالتيالمحاكمةإجراءاتأجلمنكافيةتكونسوف

من!ثرالصليبعلىيبقىلنانهيعنيوهذاروما،ضدالتحريضهيالتهمة
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التيالسبتليلةحلولمعاي،الجمعةيوممساءقبلإنزالهوسيتمساعاتبضع

فيفرصتهف!نالحالةهذهوفي.الصليبعلىمحكومفيهايبقىانيجوزلا

الموتلأن،جروحهومداواةإنعاشهالميسورمنوسيكونكبيرةستكونالنجاة

كانصاذاتقدير.أقلعلىثلاثةأويومينمرورقبلعادةيأتيلاالصليبعلى

الصليبعلىيتالمسوفالمسيحبأنالتوراتيةللنبوءاتتفسيرهمنمقتنعايسوع

الكفيلةالإجراءاتمسبقأاتخذقديكونأنالطبيعيفمن،عليهيموتلنولكنه

حياته.ب!نقاذ

يمكنومامرق!روايةوفقساعاتستالصليبعلىيسوعبقيولقد

هذاولكنيوحنا.روايةوفقساعاتوئلاث،ولوقامتىروايةمننستنتجهأن

الحالةهذهمثلفييسبقهكانالمصلوبينانزاللأنكافيا،يكنلمذاتهحدفي

حالةفييبدوأنيسوععلىوكان،بموتهمالتعجيلأجلمنسيقانهمكسر

لتعملوصديقةأمينةأيادإلىجسدهيسفموأن،ساقاهيمسركيلاحقيقيموت

معالتعاملفيالعادةعليهجرتماعلىعثواتيقبرفيرميصالا،إنعاشهعلى

يسوعلهخططماوهذاالسيتاسيين.والمعاغبيناللصوصمنالمحكومينجثث

تتلمذقدكانغنىرجلبانهمعىيصفهالذي،الرامييوسفمعبالتعاون

الذينمنوكاناليهوديالمجلىفيبارزعضوبأنهمرقسويصفه،ليسوع

بواففهملمبارورجلالمجلسفيعضوبانهلوقاويصفه،الثهملكوتيننظرون

عضواخطتهفييشركيسوعاننجديوحناإنجيلوفي.وأعمالهمخطتهمعلى

نيقوديمس.يدعىلهسريأتلميذاأيضاكاناليهوديالمجلسفيآخر

اعطاءالأول،اساسيينترتي!بينعلىومساعديهيسوعخطةقامتولقد

يوسفاستلاموالثاني،الموتمظاهركلعليهيسبغأنشأنهمنسرابأيسوع

الخطةسريةعلىالحفاظولغاية.ذلكبعدممكنوقتبأسرعلجسدهالرامي

بها،المشاركينمنممكنعددأقلعلىتشعملأنعليهاكاننجاحها،وضمان

الأحداثلنابينتماعلىعشرالاثنيالرسلمنأحدهؤلاءبينيكنولم

عمليةفيالمشاركينأحدمعبالتعاونالاولالترتيبتنفيذجرىوقد.اللاحقة

قصبةعلىورفعهامسبقأمجهزةخلاناءفياسفنجةغمسعندما،الصلب
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رأسهحنىالخليسوعذاقفلما.عطشانأنا:قالأنبعديسوعفممنوادناها

إجراءتكنلمالعمليةهذهف!ن،الكئرونيعتقدماعكسوعلى.الروحواسلم

هذهمثلفياعتياديأاجراءصانما،المصلوبمنالسخريةإلىيهدفساديأ

منولذلك.منبهتأثرمنللخللماالمصلوبوتقوية)نعاششأنهمنالأحوال

ماأنهيوالحقيقةتماما.ذلكمنالعكسهييسوعفعلردةتكونأنالغريب

آخرنوعأوالأفيونعلىيحتويمركبصانماخلايكنلمليشربهيسوعإلىقرب

تشبهحالةفيمتناولهيجعلانسانهمنالبلادونا،حثيشةكانربماالمخدرمن

يسوعالىالايرلمذملمبالخلالمغمسةالاسفنجةأنهنانلاحظأنويجب.الموت

معبما.المصلوبينالآخريندونمن

سيقانكسرالىعمدوا،المصلوبينسيقانبكسرالأمرالجنودتلقىعندما

قدرأوهيسوعإلىوصلواوعندماالأخر،اللصثممعهصلبالذيالأولاللص

قامعندماحدثمتوقعغيرشيئاولكن.ساقيهكسرالىحاجةيجدوافلممات

منالدموخروجوماء.دمإثرهاعلىفخرج،جنبهفيبحربةيسوعبطعنأحدهم

قويةالآنتعدلمالنجاةفيحظوظهولكنميتأ،بعديكنلميسوعأنيعنيالجسد

الرامييوسفالىالمخدريسوعسقىالذيالشخصأسرعوهنا.كانتمثلما

،يسوعجسدوطلبيلاطسإلىلساعتهالراصييوسففنوجه،حدثبماوأبلغه

.يسوعموتمنالعمليةعلىالمشرفالرومانيالضابطمنتاكدأنبعدرلاهفمنحه

يقعجديدقبرفييسوعجسدبدفنمعهماثالثوشخصونيقوديمسيوسففقام

كانفربماالثالثالشخصأما.نفسهالراميليوسفملكأكانربماقريببستانفي

الرامي.يوسفبأرضيعنىالذيالبستانيأو،الشرابيسوعسقىمن

بالكتانلفهجرى،يسوعجسدعلىالأوليهالإسعافاتبعضاجراءبعد

ثم،حالعهتدهورمؤقتأاوقفالذيالأمروالعود،المرمنبخليطودهنهالنقي

اتمامأجلمناخرمكانإلىنقلهتمعندماالسبتيوممساءإلىالقبرفيترك

وظنالزمنمنلفترةوعيهاستعادقديسوعأنويبدو.والاسعافالانعاشعملية

فيهايطلبالتلاميذإلىمنهرسالةيوصلواأنمنقذيهقأوصىينجو،سوفأنه

.هناكبهمسيجتمعحيثالجليلالىيسبقوهأنمحنهم
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أخريتيناثنتينمعالقبرالىالمجدلمةمريمجاءتالأحديومفجرعند

جثمانيجدنلمدخلنولما،القبرمدخلعندحرجقدالحجرأنليجدن

وأنقامقديسوعبانلهنقالهناكجالساالأبيضيرتديسابأوأبصرنيسوع

القصةهذه.يرونهوهناكالجليلإلىيذهبواأنللتلاميذويقلنيذهبنأنعليهن

روايةفيتنويعألهانجد،القبرفيالموجودالشابعنمرقسرواهاالتي

هرع،الفارغالقبرعنالحبيبوالتلميذبطرسالمجدليةاخبرتأنفبعديوحنا،

التفاتةمنهاحانتثم.تبكيوحيدةهيولبثتعاداثمروايتهامنوتأكداالاثنان

لهاتراءىباسمهاناداهاعندماولكه،البسمانيظنتهوراءهاماسخصأورات

كذالهاقالوانهالمعلمرأتبأنهاالعلاميذوأخبرتفمضت،يسوعهعثةعلى

القبرواقعةتفس!يرفيالجسديةيسوعقيامةلفكرةالتأسيستموبذلكوكذا.

رسالتهليوصلعادثميسوعجسدنقلفيساهمالذيالشابوتحول،الفارغ

صارذلكوبعد.المضطربالمجدليةعقلفينفسهيسوعإلى،تلاميذهالى

مواجهةأنهاعلىمعينةرؤىلتفسيروالعاطفيةالعقليةالناحيةمنمهيئينالتلاميذ

هنالك،ل!يسوعالأولالظهورعنلوقاروايةففي.الأمواتمنالقاثمالمعلممع

كريبرجلمنهمادناعندما،أورسليممنقريبةقريةالىمتوجهينكاناتلميذان

معهماجلسوعندما،الفارغالقبرعنيحدثانهوهماطويلةمسافةمعهماوسار

عنهما.توارىولكنهيسوعأنهوعرفااعينهماانفتحتالخبزوكسرالطعامإلى

لمالتلاميذفإنطبريا،بحيرةعندل!يسوعالأخيرالظهورعنيوحناروايةوفي

قولحدوعلى،يسوعهوامامهمالذيالشخصانمنتمامامتأكدينيكونوا

يقولأنالعلاميذمناحديجرؤولم.الطعامإلىهلموايسوعلهمافقال1:النص

عندمامتىإنجيلمؤلفلناتركهاملاحظةولدينا".الربأنهلعلمهمأنتمنله

:قالحيث،الجليلفيحصلالذيالظهوروهو،ليسوعالوحيدالظهوروصف

إذاالملاحظةوهذه17(.28:)متىارتابوا"بعضهمولكنلهسجدواراوهافلما1

نأمنتامةبينةعلىيكونوالمالتلاميذانتعنيف!نها،تقدمماضوءعلىفهمت

.يسوعهورأوهالذي

إلبهنقلالذيالمكانفيالموتسكراتيعانييسوعكانالأثناءهذهفي

بالإمكانيكنلمالروحأسلموعندماشفانه.فيالجهودكلفشلتانبعد
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.(1)مجهولقبرفيفدفن،جديدمنالسابقالقبرالىاعادته

الصيغةأما،يسوعصلبفيالمؤامرةنظريةمنالأولىالصيغةهيهذه

وقد.ونجاتهيسوعب!نعاشتنتهيولكنهانفسهاالعامةالخطوطعلىفتسيرالثانية

المالمنكبيربمبلغرسوتهطريقعنالمؤامرةفيبيلاطسالوالياشراكجرى

يفسرماوهذا،)عدامهعلىالمبدأحيثمنموافقايكنلمبريءإنقاذاجلمن

نألمكنوكماالرامى.لسوسفلسوعجسدمنحبيلاطسبهالبلال!يالسهولة

تشبهقاحلةتلةفوقتجرلمالصلبعمليةق!نيوحنا،انجيلروايةمننفهم

يدفنلمجديدقبرعلىيحتويبستانفيهاخاصةملكيةضمنصانما،الجمجمة

تمتقدالصلبعمليةأنوبما.الراميليوسفتعودالملكيةوهذهأحد،فيه

لوقاإنجيلوصفحدعلىبعد"اعن1يرقبونكانواالذيالناسمنمبعدةعلى

مدبروهصيصلبصاجراء،بحريةالعصرفالمتآمرينب!مكانكانفقد23.94:

الذيهومنالبعيدةالمسافةهذهعنالمشاهدينلأنظاريبدولابحيثبمهارة

فيساهمالذيالغسقحلولوعندمإت.قدالحقيقةفيكانإذاماأوصلب

القبرفيوأودعالصليبعنيسوعانزالتم،للمشاهدينبالنسبةالرؤيةصعوبة

دترأنوبعد.عافيتهواستردعولجحيثالىالثانياليومفينقلومنه،القريب

بهمابحرالذيالرامييوسفبمعونةوأولادهالمجدليةمرلمزوجتهترحيلأمر

وطدتفقديسوعسلالةأماذلك.بعدأثرعلىلهيععرولماخعفىمرسيليا،إلى

التيالميروفنجيينأسرةأهمهاملكيةأسرعدةنثعأتومنهافرنسا،فينفسها

الخاصالقرنبينفيماوألمانيابفرنساالأنتعرفالتيالمناطقفيحكمت

السابع.والقرن

العائلةمعوجودهلأنفلسطينفيمتخفيأبقيأنهالممكنفمن،يسوعأما

اخرمكانإلىأوالاسكندريةالىسافرأنهأوأمنها،علىخطرايشكلالمقدسة

ثمالشرقإلىسافريسوعبأنأستراليصحفيحاججا729عاموفيالثرق.في

م،66عاماندلعتالتيالرومانضداليهوديةبالعورةليلتحقفلسطينإلىرجع

قبلجماعيبانتحارقامواالذينمسعدةقلعةعنالمدافعيناخربينكانوانه

13.-12(1 Hugh Schonfield, The Passover Plot, Element,,3991Ch)
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Donovanالمدعوالصحفيهذاويقول.الرومانيالجيشإلىالموقعتسليم

JoyceالمعنونكعابهفيJesus Scroll،إليهطلبإسرائيلفيكانعندمابانه

خارجإلىمسعدةفيالتنقيبعملياتمنمسروقةلفيفةتهريبفيالمساعدة

بن+يسوعباسمموقعةوكانتاللفيفةرأىأنهيذعيوهو.رفضولكنهالبلاد

الثمانينفيكانبأنهنفسهيصفالذي(!الجليل)-بحرجينيسارتمنيعقوب

ومن.)ىلإسرائيلالشرعيينالملوكآخروأنهالقلعةسقوطعندالعمرمن

كانليسوعالمبتاشرالجدأنمتىعندالواردةيسوعنسبسلسلةوفقالمعروف

.يعقوبيدعى

الصلبمنيسوعنجاةعنتتحدثوهندية)سلاميةموروثاتوهنالك

.هناكودفنكشميرمنطقةفيعمرهمنتبقىماقضىحيثالهندإلىوسفره

نأنفىالكريمالقرانأنالىاصتناداالقصصهذهمثلشيوعمنلابدكانوقد

فيوردماعلىاليهود،يدعلىصلبأأوقتلأماتقدالمسيحعيسىيكون

لفيفيهاختلفواالذينلانلهم.ستهولكنصلبوهوماقتلوهوما11النساء:سورة

إليه،الثهرفعهبليقينأقتلوهوما.الظناتباعالاعلممنبهلهمما،منهسك

هـلوم،موتهقبلبهليؤمننإلاالكتابأهلمنصانحكيمأ.عزيزأالثهوكان

مننفهمهأنلنايمكنوما915(.-155)النساء:شهيدأ"عليهميكونالقيامة

إلىيصلوااندونهذاالناسيومإلىالمفسرونفيهاختلفالذيالمقطعهذا

ولكنيقينا(قتلوه)ومايسوعقتلمنمتيقنينيكونوالماليهودأنهو،اتفاق

حصلفقدالسماءإلىعيسىرفععنأمالهم(.ثئه)ولكنموتهعليهماشعبه

فيتعالىقولهمننفهمماعلى،الطبيعيأجلهواستيفائهاليهودمننجاتهبعد

الذينمنومطهرك،إليورافعكمتوفيكانيعيسى"يا:عمرانالسورة

.55(عمران)آلاالقيامةيومإلىكفرواالذينفوقاتبعوكالذينوجاعل،كفروا

الرفعوهذا،أجلهحانعندماوفائهبعدحصلقدالسماءالىعيسىرفعإنأي

آخرفيعيسىعودةعنتحدثقدالقرانكانصاذاجسديا.لاروحانيارفعاكان

(2,Michael Baigent, The Holy Blood and the Holy grail, JonathanCape)
12.London,,8291 Ch
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منالمبعوثيناولباععبارهعنهيتحدثف!نه،القيامةيومعلاماتك!حدىالزمان

العامة.الموتىقيامةفيالقبر

سريمدينةفيدفنقدعيسىانوايإسلاميةالهنديةالموروثاتهنهوتقول

السكانقبلمنويدعىاليومالىمائموقبره،الهندشمالفيكشميربولايةنكار

الهنوديسكنهالاللمسلمينمحلةفيواقعوهو،اللهنبياسفيوزبمزارالمحليين

القبريعظمونالذيالمسلمينهؤلاءيينالمتداولةالأخبارولقولمقابر.فيهالهمولي!

البععةمبلكشميرالىجاءالذي)=يسوع(يوزالنبيرفاتيضمإنه،ودزورونه

نبيوحياةعيسىحياةبينالفاصلةالزمنيةالفترةهيوهنه،سثةبستمئةالمحمدية

.)ىالإسلام

زرنمى!

فاديان،،الأحمديةالكتبدار،ووفاتهالمسيححياة:اللهوليالعابدينقلن)3(

الثالث.الفمل،تاريخبدونالطبعة،/الهندالبنجاب
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النبيبولس

!ياتهشخصيتهعلىاضواء

العهدكتابفيإسكاليةوالأكثرتوثيقاالأكئرالشخصيةبولسيعتبر

بمثابةم65وعام51عامبيندؤنتالتيعشرةالأربعرسانلهوتعتبرالجديد،

الرسانلهذهوبدون.المسيحيللاهوتالسامقالهيكلعليهقامالذيالأساس

اتفاقوهناك.الآنعليههيعماتمامامختلفةعقيدةستغدوالمسيحيةكانتربما

منحولة،رسالة"العبرانيينإإلىالمعنونةرسالعهاعتبارعلىاليومالباحثينبين

هذهولكن.إليهالمنسوبةالرساللمنآخرعدداصالةفيالبعضلككما

وتشكل،نفسهالبولسيالفكرمنوالعلىتنسجاصالعهافيالمشكوكالرسائل

عنتزيدوالتىأصالعهاعلىالمتفقالرسائلبقيةفيبسطهاالتيلتعاليمهامتدادا

الرسائل.مجموعنصف

أنهإلا،حياتهفيبهيلعقولمبالجسديسوعيعرفلمأنهمنالرغموعلى

يسوعمنوحيأالبشارةتلقىلأنه،الرسلبقيةفوقبلرسولأ،نفسهاعتبر

الآب:يمينعنالجالسالسماوييسوعمن،الأمواتبينمنالقائمالمسيح

لأنيالبشر،سنةعلىليستبهابشرتكمالتىالبعارةأن،الإخوةايهاافأذكركم

11:ا)غلاطية"المسيحيسوعمنوحيعنبلإنسانعنأخذتهاولاتلقيعهاما

وهو.بولسامن1معا:انفياللهومنيسوعمنمختاررسولفهو12(.-

الابواللهالمسيحيسوعياختياربلإنسانباختيارولاالناسقبلمنلا،رسول

نأاللهشاءالذيبولسامن11(0:ا:)غلاطية"الأمواتبينمناقامهالذي

المسيحرسولبول!"من1(0:كورنثة)ا*يسوعالمسيحرسولليكونيدعوه

113يسوعرثنارايتماأورسولأ؟"ألست1(0:كورنثة)2"اللهبمشيئةيسوع

.(9:1اكورنعة)

بولسلسانعلىالرسلاعمالسفرلناينقلهاالمسيحمعالمواجهةهذه

حوليسطعقدالسماءمننورإذا،دمشقمناقعربتوقدلسائراصهاني1:نفسه
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لماذا،شاؤل،شاؤلةلييقولهاتفاوسمعتالأرضالىفسقطت،الظهرعند

أنتالذيالناصرييسوعأنا:قال؟سيديأنتمن:فقلتتضطهدفي؟

فقلت:.يخاطبنيمنصوتيسمعونولاالنوريرونرققائيوكان.تضطهده

مضيبمافيهاتختردمشقإلىفاذهبهلئم:الربلىفقال؟أعملماذاسيدي

دمعثقإلىبولساقعيادجرىذلكبعد15(.-226:)اعمال"تعملبأنعليك

زعيمحنانياجاءهوهناك،أمامهسطعالذيالضوءسدةمنبصرهفقدوقد

اختاركقداباثناالهإناا:لهوقالفابصر.أبصر:لهوقالقيهاالمسيحيةالجماعة

ف!نك،فمهمنالدعوةوتسمع)=يسوع(الباروترىمشيئتهلتعرفعلمهبسابق

تتلكأ؟11لكفما،وسمعترأيتبماالناسجميعلدىلهشاهدأستكون

يجعمعلمولكنهأورشليمإلىبولسرجعذلكبعد16(.-2215:)أعمال

المسيحيسوعصوتوسمعالحسعنغابيصليهووبينما.الرسلمنباحد

)نياذهمتلي...شهادتكيقبلوالنلأنهماورسليممنفاخرج!هلم:لهيقول

.21(-2217:)اعمالا.الوثنيينالىبعيدمكانإلىمرسلك

الأنباطديارفيالصحراءفياعتكفالتبشيريةمهامهبولسيباشرأنفبل

الذي،المقبلالتبشيريبرنامجهوفييسوعرسالةفييعأملالزمنمنمدة

الرسل.بقيةاستشارةأو،أورسليمكنيسةمعالتنسيقدونومنممرداسيقوده

كنتمذاصطفانيالذيذاكساءلماولكن11:غلاطيةأهاليإلىرسالتهفييقول

أستشرلم،الوثنيينبينبهلأبشرفبئابنهوكسف،بنعمتهفدعانيأميبطنفي

الرسل،منتقدمنيمنلألقىأورسليمإلىصعدتولا)=الرسل(واللحمالدم

سنواتثلاثوبعد.دمشقإلىعدتثم،العربديارىإلساعتيمنذهبتبل

يومأعشرخمسةعندهفاقمت)=بطرمى(،صخرألألقىأورسليمالىصعدت

اليكماكتبوأنااللهوأشهد.الربأخييعقوبسوىالرسلمنغيرهأرولم

21(.-15:ا)غلاطيةوكيليكيا!سوريةبلادأتيتثم.أكذبلاأنيعلىبذلك

العنيفةالروحيةالتجربةلهحصلتالصحراءفياععكافهخلالأنهويبدو

وسمعالسماءالىبهعرجعندما،كورنعةأهاليالىالثانيةرسالتهفييصفهاالتي

ف!ني،فيهخيرلاأنهمعالافتخارمنبدلاكاناصان1؟بهينطقأنلهيحقلاما
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السماءالىاختطفبالمسيحمؤمنارجلاأعرف.ومكاسفاتهالربرؤىإلىانتقل

الله،أعلملا؟جسدهبغيرأم،أعلملا3أبجده.سنةعشرةأربعمنذالثالثة

مأ،أعلملاأبجسده؟.الفردوسالىاختطفالرجلهذاانأعلمدانما.أعلم

نألإنسانيحلولاتلفظلاكلماتوسمع.أعلمالله.أعلملا3جسدهبغير

...ضعفيبحالاتالاافتخرفلااناوأما،بهأفخرف!نيالرجلذلكأماها.5jيذ

الشيطانرسول،جسديفيسوكةأوتيتالمكاسفاتبسموأتكبرأنومخافة

7(.-):12كورنعة)2أتكبر"لئلايلطمنيبانإليهوكل

علمبسابقاختيرقدفهو.حقيقةنبوةظاهرةأمامنحنبولسفمعوهكذا،

ومنالآبمنوحيعليهونزل،يسوعباسمالوثنيينبينليبشرامهبطنمنالله

زارحيثالعالثةالسماءالىوعرج،بهالقيامعليهيتوجبمامنهماوسمعالابن

تجاوزفقدشأنههذاكانومنبه.الإفضاءيسعطيعلااخروحياوسمعالفردوس

عرفهفقدهوأماالجسدبحسبيسوععرفواقدالرسللأن،الرسوليةالمرتبة

المنطقهذاولكن.الابيمينعنوجلسمسيحأتمجدأنبعدالروحبحسب

لاالتيمتطلباتهاعندهمالرسوليةللمرتبةلأن،الرسلناحيةمنمقبولأيكنلم

يوردهماعلى،الخائنليهوذاخلفلاختياراجتمعوافعندما.بولسعلىت!نطبق

اذافيجبا:الرسولفيتوفرهاالواجبالشروطحددوا،الرسلأعمالسفر

الربقضاهاالتيالمدةطوالصحبوناالذينالرجالهؤلاءمنواحداختيار

معناشاهداليكونعنا،فيهارتفعالذياليومإلىيوحناعفدهأنمنذبيننا،يسوع

الذييوسفمنكلعلىالقرعةإلقاءوبعد22(.-21:ا)أعمال"قيامتهعلى

عثر.الأحدالرسلإلىفضغمتياالقرعةأصابتومتيا،برسابا،لهيقال

بهللاعترافيسعىأن،بنبوتهاقتن!اعهمع،بولسعلىكانفقدهنامن

لأهاليبمرارةيقولهووهابينها.يبشرراحالتيالجماعاتقبلمنرسولا

صنائعيأنتمألستم؟يسوعربنارأيتأمارسولا؟ألستحرأ؟ألست11:كورنثة

خاتمأنتملأنكم.عندكمرسولقأناغيركمعندرسولاأكنلم)ن3الربفي

بدايةفيمنفردأعملأنهمنالرغموعلى.2(-ا9:)اكورنثة"الربفيرسالتي

بهللاعتراتبعدفيماسعىأنهالا،اورشل!يمكنيسةمعتنسيقودونالأمر
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الدعوةقيصدقهخلالمنالاعترافهذاعلىوحصل،الوثنيينإلىكرسول

عنغلاطيةأهاليإلىالرسالةفييرويوهو.الفكريوتفوقهسخصيتهوقوة

بينالتبضيربموجبهاليهيعهدونويوحنا،ويعقرببطرسولنبينهجرىاتفاق

الميالثانيةالزيارةخلالالاتفاقهذاجرىوقد(.المختونينكير)الوثنسنالقلف

الأولى:زيارتهعلىسنةعشراحدنحومروربعدأورسليمإلىبولسبهاقام

برنابامعأورشليمإلىثانيةصعدت(اهتدائه)منسنةعشرةاربعوبعد11

التيالبشارةعليهموعرضت.بوحياليهاصعوديوكان،طيطسواسصحبت

رأوابلشيئايزيدوالمف!نهمأعيانايحسبونكانواالذينأما...الوثنيينبينأعلنها

لأن،المختونينتبشيرفيبطرسإلىعهدكماالقلفتبشيرفيإليعهدأنه

ولماالوثنسن.لدىرسالتيفيأيدنيالمختونينلدىرسالتهفيبطرم!أتدالذي

منأعطيتما،الك!نيسةأعمدةانهمالمعتبرونهـلوحنا،وصخريعقوبعرف

إلىوهمالوثنيينإلىنحنفنذهب،الاتفاقيمنىبرناباصالىاليئمدوا،نعمة

15(.-ا2:)غلاطية*الختانأهل

فقدأكثر.بمفصيلالزيارةهذهقصةالرسلأعمالسفرمؤلفأوردوقد

يعفمونوأخذواأورسليمكنيسةاتباعمناناسأنطاكيةفيبولسإلىجاء

وفقيخ!نواأنعليهمإنلهمويقولون،بول!ىيدعلىتنمئرواالذينالوث!نيين

وبرنابابولسوبينبينهمخلاففوقع.لهمخلاصفلاصالاموسىشريعة

حيثأورشليمالىاخرونمنهموأناسوبرنابابول!ىيصعدأنعلىفاجمعوا

،والشيوخالرسلأورشليمفيقاجتمع.المسألةهذهفيللنظروالشيوخالرسل

علىوالحفاظبالاختتانالوثنيينيطالبونكانواالذينمعطويلجدالوبعد

يحرروهوالجميععلىيعقوبتلاهالذيقرارهالمجلساتخذ،موسىشريعة

،الأصنامذبائحاجتنابوهي،فقطبنودباربعةالالتزاممعالشريعةمنالوثنيين

.02(-151:)أعمالوالدم،والميتة،والزنى

قامعندماوذلك،واحدةمرةالاذلكبعدببطرسبولسيجعمعولم

مائدةالىيجلسوكانوبرنابا،بولىعندأقامحيثأنطاكيةإلىبزيارةبطرس

الختانأهلمنجماعةبهالتحقعندماولكن.المهتدينالوثنيينمعواحدة
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أهللوممنخوفالؤأكلهمولمللوثنببنظهرهبطرسأدار،أورسلحممنفادمبن

الىالرسالةفينقرأبالرياء.ولاهمتهماوانتقدهوجههفيبول!فانفجر،لهالختان

كلاطية:اهالي

يستحقكانلأنهلوجهوجهاقاومعهانطاكيةإلىصخرقدملماولكن11

أتوافلما،الوثنسنمعيأكلكانيعقوبصحبمنقومأتىقبلمالأنه.اللوم

برناباأنحتىاليهودسائرريائهفيفجاراه،الختانأهلمنخوفاوتنحىتوارى

حقيقةتقتضيكماقويمةسيرةيسيرونلاأنهمرأيتفلماريائهم.الىانقاد

تعيشاليهوديانتكنتاذا:الاخوةجميعمنبمحضرلصخرقلت،الثارة

الانسان)نالبهود؟...سيرةبسبرواأنالوثنببننلزمقكبفكالبهود،لاكالوثنببن

ولو...المسيحبيسوعالإيمانلهلأنبل،الشريعةبأحكاميعمللأنهيتبررلا

21(.-211:)كلاطيةعبثا"المسيحموتلكانبالريعةالانسانبركان

:أي،التاريخعليهاطلقهالذياللقبجدارةعنبولساستحقلقد

استقلالهاتحفقولمالخاصطريقهاالمسيحيةلقلمفبدونه.المسيحيةمؤسس

الضيقة،الأصليةبوتقتهاخارجتعتشرأنلهايقئضولم،اليهودبةعنالكامل

الارثمنأتباعهايتحررلمالتياورسليمكنيسةتلاسيمعتلاستكانتوربما

الأنبياءمسلكبولسسلكلقدفهمها.حقمعلمهمتعاليميفهمواولم،اليهودي

،مكانكلفيالمحمومالتبشيرأجلمنحياتهوكرس،البشريةتاريخفيالعظام

فيه.يسكنالذيالمسيحسبيلفيوالاضطهادوالسجنوالتشردالجوعوعانى

كورنثة:أهاليإلىالثانيةالرسالةفييقول

كريباكنتصانصانيالأكابر.الرسلأولئكمنسأنأأقللستأنيوأرى11

شيء...كلفيذلكلكمأظهرناوقد،المعرفةفيكذلكفلست،البلاغةعن

واناعبرانيونهمأيضا.بهأباهي-جاهلكلاموكلامي-بهيباهونفالذي

ذرلةمنوأناإبراهيمذريةمنهمأ)سرائيليوأناإسرائيليونهم،عبراني

فيافومهم:افوقهموأنا-أحمقفولأقول-المسيحخدمهم،إبراهيم

الجلد.تحملفيجدأكثيراأفوقهم،السجوندخولفيأفوقهم،المشقات

الاجلدةأربعينمراتخمساليهودجلدنيمرارا،الموتعلىأشرفت
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البحر.عرضفيونهاراليلةفقضيتمراتثلاثالسفينةبيانكسرت،!احدة

أبناءمنأخطار،اللصوصمنأخطارالأنهار،منأخطار،مععددةأسفار

فيأخطار،الصحراءفيأخطار،المدينةفيأخطار،الوثنيينمنأخطار،متتي

وعطش،جوع،ملازمسهر،وكدجهد.الكذابينالإخوةمنأخطار،البحر

الكنائس+بجميعواهتماميوميئفرضيمنالباقيعداما،وعريبردكئير،صوم

.28(-5ا:اكورنثة)2

لاولذلك،مجتمعينالرسلبقيةحققهممااكثرمنفردأبول!حققلقد

.أخبارهلسردمخصصةالرسلاعمالسفر)صحاحاتنصفأنرأينا)ذاعجب

بطرسكان،بيسوعمبشراالرومانيةالإمبراطوريةأنحاءيجوببولسكانوفيما

بالأمورمنغلا،اورسليمكنيسةفيالأبرزوالشخصيةعشرالاثنيالرسلرئيس

معتبشيريةمهمةفيذهبفقد.مرتينإلاأورسليميبرحولملكنيستهالتنظيمية

رحلةفيذهبوبعدها،25(-84:)أعمالالقريبةالسامرةالىزبديبنيوحنا

21(.-211:)كلاطيةخاكوبرنابابول!ىأنجزهماعلىليطلعأنطلايةالىتفقدية

عنأما.الثانيةالرحلةهذهذكرعلىيأتلمالرسلأعمالسفرمؤلفبأنعلمأ

منالافليست،هناكواستشهادهروماالىسفرهعنلاحقأظهرتالتيالقصص

تتوقفبطرسأخبارأنللنظرالملفتومن.الموثقةغيرالشعبيةالملاحمقبيل

فينعثرلاأنناكماعشر.الخامسالاصحاحبعدالرسلاعمالسفرفيتماما

يسويمرسللبقيةنوعأيمنبنشاطاتتتعلقأخبارعلىالرسلأعمالسفر

تمامايخنفي،الخاثنيهوذامحلليحلانتخابهجرىالذيفمتئاعشر.الاثني

سفرفييظهرلابطرسعداوفيما.الأولالاصحاحفيالواردانتخابهخبربعد

أربعةفيوذلك،زبديبنيوحناسوىالباقينعشرالأحدمنالرسلأعمال

عنعابرخبروهنالك14(.8:،91و413:،13-3:3،ا)3:موجزةأخبار

2(.-1)12:الأولأغريباهيروديدعلىيعقوبأخيهمقتل

سفرمننفهمولكننا،بولسميلادتاريخالتحديدوجهعلىنعرتلا

أواخرفياسعيفانوسالهيدبرجماليهودقامعندمافتىكانأفهالرصلأعمال

95)أعمالهملينظرهاقدميهتحتثيابهوضعالىوعمدوا،الثلاثينيات - 7:58 J،
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أوائلوفيللميلاد.ا3و15عامبينفيماو"لدأنهيعنيوهذا.21(-2202:و

معىندريلاالعيالمحاكمةيتتظررومافيسجعنهفيحيأيزالماكانالسعينيات

الىالعائدةالمسيحيةالموروثاتبعضولكننعيجعها.كانتكيفولاحصلت

رومافيللمس!يحيينالجماعيالقتلخلالك!معاماعدمإنهتقولالرابعالقرن

متضاربةوالأخبار،مؤكدغيرالخبرهذاولكن،نيرونالإمبراطورعهدإبان

.مصيرهحول

فيموطنهايونانية-يهوديةلأسرةالرسلأعمالسفرروايةوفقبول!ولد

المعوسط(،ساطئعلىالصغرىاسيا)جنوبكيليكيابمنطقةطرسوسمدينة

المواطنيةهذهأفادتهوقد.الرومانيةالمواطنيةعلىحاصلةالأسرةهذهوكانت

اورشليمإلىلهفلارةاخرفياليهودعليهثارعندماومنها،العصيبةالأوقاتفي

المدينةفيالرومانيالألفقائدالخبرفبلغ.يرجموهلكيالهيكلخارجوجرؤه

فيبالغوااليهودولكن،أيديهمبينمنوخلصهالمكانإلىجندهمعفخف

تحتيستجوبحيثالقلعةالىيساقبانالألفقائدفأمر،قتلهطالبينالصياح

لكمأيحق:وثاقهعلىيشرفالذيالمئةلقائدبولسقال،أوثقوهفلما.السياط

الألفقائدالىالمئةقائدفذهب؟تحاكموهأنقبلرومانيامواطناتجلدواأن

قاثدففال.نعم:قال3رومانيانتا:وسألهاليهفجاء،الأمرعلىوأطلعه

قال.النسبةهذهعلىحصلتحتىالمالمنكبيرأمقداراأديتانا:الألف

رومافيأنهعرفلماالألفدقائفخاف.مولديمنذعليهاحصلتوانا:بولس

.92(-2225:)أعمالبالقيودكئلهوقد

ولامولدهمكانعنسعأرسائلهفييذكرلمبولىأنبالذكرالجديرومن

منالعنصرانهذانلعبهلمانظرأمستغربأمروهذا،الرومانيةمواطنيتهعن

علىأطلقهالذيالاسمأما.الرسلأعمالسفررواهاكمابولسسيرةفيأهمية

قدالرسلأعمالسفرمؤلفأنمنالرغمعلى،بولسالدوامعلىفكاننفسه

تكنىولكنهساؤلكانمولدهاسمأنويبدو.شاؤلاليهوديبالاسمأيضأدعاه

علىاسمينالبدايةمنذحملأنهأو،المسيحيةالىتحولهبعدبولسبالاسم

يونانيا.واخريهوديااسماأبنائهمعلىيطلقونكانواالذينالونانييناليهودعادة
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فياليهودلغةكانتالتيبالآراميةمتضلعأكانلكنه،الأملغتهاليونانيةكانت

أورسليمالىبولسجاءفقد،الرسلأعمالسفرشهادةووفق.الأيامتلك

معلميهاأعلممنواحديدعلىالفريسيةالطريقةعلىالدينعلومفيهاودرس

ذريةمن)سرائحلى!أناروما:أهالىالىالرسالهفىنفسهعندمولجملائ!ل.وهو

رجل*أنا:الرسلأعمالسفرفيويقولا(.ا:ا)روما!بنيامينوسبطإبراهيم

المدينةهذهفينشأتأنيعلىكيليكية.منطرسوسفيولدتيهودي

الموافقةكلموافقةصالحةتربيةجملائيلقدمىعندوتلقيت)=اورشليم(

3)أعماالآباء"لشريعة - 1 22:.)Jتلقيهذكرعنرسائلهفيبولسصمتولكن

هذهمصداقيةحولاستفهامإسارةيضع،الفريسيالمعلمهذايدعلىالعلم

جدالاتهسياقفيذكرهافيبولسدتردلماصحيحةكانتلولأنها،المعلومة

عنتنبئالفريسيةبولسخلفيةف!نذلكومعالأورسليمية.الدينيةالسلطاتمع

عنغريبةعقيدةوهي،الموتىبقيامةإيمانهلاسيماأفكارهمنالعديدفينفسها

نأيعلموكان،اليهوديالمجلسأمامللمحاكمةمثلفعندما.التوراتيالفكر

استمالةحاول،فريسيوفريقاالموتىبقيامةيؤمنلاصدوقيمنهمفريقأ

فريسي،ابنفريسيانا،الاخوةأيها11:المجلسفيوصاحجانبهالىالفريسيين

بينالخ!فوقعحتىذلكقالقما.الأمواتقيامةأرجولأنيأحاكمصانما

8)أعما"المجلسعصاوانشقتوالصدوميينالفريسيين - 1 23:.)J

الهيكل.حرسبسلكالتحقعندماالعامةحياتهابتدابولسأنهـلبدو

حيث،الموتحتىاستيفانوصفيهارجمالتيالساحةفيتواجدهيمسرماوهذا

الواسعةالحملةفيساركذلكوبعد.الجلادونخلعهاالتيالئيابيحرسراح

أعمالسفروصفحدوعلى.المسيحيينعلىالهيكلسلطاتسنتهاالتي

اضطهاديومئذووقع)=استيفانوس(.قتلهعلىموافقاشاؤلوكان11:الرسل

فييعيثفكانشاؤلأما...اجمعأبناؤهافتشتتأورسليمكنيسةعلىشديد

فيويلقيهموالنساءالرجالفيخرجبيتإلىبتمنيذهب،فسادأالكنيسة

حياتهمنالفترةهذهالىرسائلهفيبولىويشير3(.-أ8:)أعمال"السجن

كنسةأضطهدكنتوكيفاليهود،مقةفيالماضيةبسيرتيسمعتماقد:فبقول
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مفةفيقوميبنيمنأترابيأكثروأتقدمتدميرها،وأحاولالاضطهادغايةالله

14(.-1:11)غلاطيةابائي"سننعلىحميةوأفوقهماليهود

إلىالكهنةرئيسدفعتالتيهيعملهفيبولسأبداهاالتيالحميةهذه

أتباعمنفيهااليهوديالكنيستطهيرأجلمندمثقإلىالتوجهبمهمةتكليفه

إلىوصولهوقبل2(.-ا9:)أعمالأورشليمإلىموثقينوسوقهميسوع

الىللكنيسةمضطهدمنحولتهالعيالحاسمةالرؤلاتلكلهحصلتدمثق

الرسلأعمالسفرروايةفإن،ذلكبعدحدثماأما.حماسةدعاتهااكئر

لاالعرببلادالىتوجهه)ايسابقاإليهاأضرناالتينفسهبولسروايةتناقض

بصرهاسعردأنبعد،الأعمالسفروفقفبولس(.اهتدائهبعدأورشليمالى

بانالمجامعفييناديساععهمنأخذئمأيامبضعةالتلاميذمعالبث1وتعفد:

فيكانالذيهذاألي!:ويقوليده!يسمعهمنكلفكان.اللهابنهويسوع

الىموثقينليسوقهمهناالىجاءأما؟الاسمبذلكيدعومنيطاردأورشليم

مبينادمشقفيالمقيميناليهودويفحمقوةيزدادكانشاؤلأنعلى3الكهنة

بهيأتمروناليهودطفقحتىالزمنمنمدةإلاهىوما.المسيحهويسوعأن

نهارليلالأبوابيراقبونفكانوا.شاؤلالىال!مارهمخبرفانتهى،ليهلكوه

الىوصلولما.سلةفيالسورمنودلوهليلاالتلاميذبهفسار،بهليوقعوا

تلميذ.أنهمصدقينغيريخمثونهفكانوا،الرسلإلىينضمأنحاولاورشليم

،الربوكتمهالطريقفيالربرأىكيفلهموروىالرسلإلىبرنابابهفسار

فيمعهمويجيءيذهبفأخذدمق.فييسو3باسمالجأشرابطلثروكيف

فجعلوا،ويجادلهمأيضااليهوديخاطبوكان.الربباسميبشرأورشلم

منهارخلوهثم،قيصريةالىبهفمضوابذلكالإخوةفث!عر،ليقتلوهبهيأتمرون

03(.-9:25)أعمال"طرسوسالى

وماالرسلأعمالسفريوردهمابينبولسسرةفيالتناقضاتهذهمثل

سفرنصعلىالرسائلنصبترجيححلهارأيفيينبغي،بولسرسائلفييرد

الرساثل،فييعحدثمنهونفسهبولسأنهوالأول؟لسببينوذلك،الأعمال

الرسائلأنوالثاني.الرسلأعمالسفرمؤلفمنالشخصيةبسيرتهالأدرىوهو
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مطلعفيالأولىالرسائلدؤنتفقد،الأعمالسفرمنوتداولاتدويناأسبق

الرسلأعمالسفرأما.الستينياتأواسطفىوالأخيرةالأولالقرنخمسينيات

.الأولالقرنأواخرفيإلايدؤنفلم

اليهاأشارطبيعتها،ندريلاجسديةعلةمنحياتهطيلةبولسعانى

لئلايلطمهاناليهوكلالذيالشيطانرسولوكأنها،جسدهفيشوكةبوصفها

البعضفقال،العلةهذهطبيعةفيالباحثوناختلفوقد7(.:كورنثة)2يتكبر

انهاالآخرالبعضوقال،ورؤىهذياناتلهيسببكانالذيالصرعانها

نفسانية.أسبابعنالناتجالمؤقتالعمىمنحالاتانهاثالثوفريقالملاريا،

كانالعيمهنتهفيولاالعبشيرينشاطهفيلالهعائقأتكنلمالعلةهذهولكن

ويكعسبيمارسهاظلالتي.(18:3)أعمالالخيامصناعةوهىمنهايتكسب

يسوعأنمنالرغمعلى،كنائسهاعضاءصدقاتعلىالاتكاءرافضامنهاعيشه

وهو.0100:)متىالبشارةمنرزقهمينالواانالب!ثمارةيعلنونللذينأباحقد

والذين،الهيكلارزاقمنرزقهم!الهيكلخدمأنتعلمونأما11:ذلكفييقول

يعلنونللذينالفهقضىوهكذا؟المذبحمننصيبهمياخذونالمذبحيخدمون

هذهمنحقأيأستعملفلمأناأما.البصصارةمنرزقهمينالواأنالبشارة

.(51-9:21نثةكورا)االحقوقا

وآسياسوريةقيالكناذستاسيسفيسنةعشريننحوبولسأمضى

تشغبفيهاليهوديةالجالياتكانتاليهذهبمكانكلوفي.واليونانالصغرى

الناساليهوديةالجموعاتبتالصغرىاسياجنوبلسترةففي.قتلهوتحاولعلمه

وأسعفوهتلاميذهاليهفخف،فتركوهماتقدأنهظنواحتىورجموهعليه

02)اعما - 9114:)J.إلىوجروهعليهاليهودثاراليونانبارضاخائيةوفي

اللهيعبدوابأنالناساقناعيحاولالرجلهذاإنوقالوا:المدينةحاكمغاليون

مسالةالمسالةكانتلواليهود،أيهالليهود:غاليونفقال.الث!ريعةتخالفعبادة

فيالجدليكونأنفأما،الحقيقضيكماسكواكملسمعتذنبأوجرم

المحكمةمنطردهمثمالأمر.فيانتمفانظرواسريعتكموفيوالأسماءالألفاظ

.(17-1812:)اعمال
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بولىجاءفقد.أورشليميهوديدعلىالتبشيريةبولسحياةانتهتوأخيرا

إلىليحملإليهاوالأخيرةالعالعةزيارتهفي،م58عامنحوأورسليمإلى

الهبكلفيالبهودبعضفراهآسيا.منإخوانهمهاتفبهاالذيالمسبحببن

ينالتعليمايعلمالذيالرجلهوهذا،)سراثيلبنيياالنجدةفصاحوا:وعرفوه

الخارجإلىوجروهبولسعلىالناسفتجمع.الهيكلوهذاوسريعتناشعبنابه

أيديهممنالرومانالجنودفانقذه،قتلهمحاولينالمبرحبالضربعليهوانهالوا

اقتله،11:يصيحوراءهالجمعوكانالقلعةإلىساقهالذيقائدهمالىوسلموه

القائدأحالالغدوفي.ليسوعمحاكمتهأثناءبيلاطسوجهفيصاحمعلما"،اقتله

إلىيتوصللمالمجلسولكن.أمامهبول!ومثلاليهوديالمجلسإلىبولس

إلىالقائدفأعاده،والصدوفيبنالفريسيينبينالخلافوقعأنبعدبشانهفرار

انفسهمعلىعهداأخذوااليهودمنمجموعةبأنوصلتهأخبارأإنثم.القلعة

حمايةتحتالقالدفارسله.بولسيقتلواحتىوالشرابالطعامعنبالامتناع

متهميالوالىفاستدعى،قيصريةفيفيليكعىالرومانيالواليمقرالىمددة

الثوخوبعضالكهنةرئش!فجاء،أيامخمسةبعدعقدهامحكمةإلىبولس

عندافعبولىولكن.مكانكلقياليهودبينالفتنيثيربأنهبول!واتهموامعه

سنتين.السجنفيذلكمعبهاحتفظولكنه،ببراءتهالواليواقغنفسه

الكهنةعليهفعرضفسطس.وخلفهمنصبهمناقيلفيليكسإنثم

فىكمينألهوأقاموا،محكمتهمإلىتسليمهمنهطالبينبولسعلىدعواهم

تصعدأنأتريد:لبولسفقالاليهوديرضيأنفسطسفأراد.ليغتالوهالطريق

نالهيحقأحدمنما:بولسفأجابه؟بحضوريتحاكمحيثأورسليمالى

لهفقالقيصر.إلىدعوايأرفع)ني(رومانيمواطنالأنهإليهميسلمني

إلىبولسارسلوهكذا.تذهبقيصرف!لى،قيصرإلىدعواكرفعت:فسطى

عامونحووهنا،قيصر.محكمةينتظرالسجنفيسنمينهناكلبثحيثروما

بول!إليهآلالذيالمصيرنعرفاندونالرسلأعمالسفرروايةتنتهي،م63

.28(-21)أعمال
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بانهيقولفالبعض.بولسمصيرعنمعضاربةمسعجةموروثاتوهنالك

حملةإبانم64عامأعدمبأنهواخرونإسبانيا،الىوسافرالسجنمنأطلق

واخرونالمشهور.روماحريقعقبالمسيحيينعلىنيرونسنهاالتيالاضطهاد

هذهمنأياولكنم.68أو67عامنحووأعدمسراحهاطلاقبعدثانيةاععقلبأنه

التاريخية.الوثائقمنولاالجديدالعهدمنلاسندالهاتجدلاالأخبار

كا*ى!
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بولسلإهوتعلىأضواء

المسيحية.للديانةالحقيقيالمؤسسلقبجدارةعنبولساستحقلقد

هذهتحملهمابكلنبيابولسوكان،الأنبياءإلايؤسمهالاالجديدةوالديانات

قلا،يسوعخاصةعناخذهاالتيالسريةالتعاليمجانبف!لى.معنىمنالكلمة

كضفوتابعبوحيهخصهقدالسماءإلىارتفعالذيالممجدالمسيحيسوع

هناكأناغير0:كورنثةاهاليإلىالأولىرسالتهفييقول.لهالروحانيةالحقائق

رؤساءبحكمةولاالعالمهذابحكمةوليست،الكاملينبينعليهانتكلمحكمة

أعدهاالتيالخفيةالسريةالنهحكمةعننتكلمبل،للزوالومصيرهمالعالمهذا

يفحصالروحلأنبالروحالثهكشفهفلنامجدنا...سبيلفيالدهورقبلاللهلنا

وصعودهالمسيحقيامةفمع15(.-26:)اكورنثة"اللهأعماقعنحتىسيءكل

بالروحيمشفالأسرارصارتحيثالجديد،العهدعصرهوجديدعصرابعدأ

والذي،والمؤمنينالممجدالمسيحبينوسيطااللهجعلهالذيبولسطريقعن

جمنمتبالشريعةالأني1:فيهيسكنالمسيجلأنسماويبتوجيهويعمليتكلم

يحياالمسيحبلذلكبعداحياأنافماالمميحمعصلبتوقد،لثهلأحياالريعة

وضحىأحبنيالذياللهبابنالإيمانفيف!نهابشريةحياةلىكانتصاذافيئ.

.2:91_02()غلاطية"أجليمنبنفسه

المعرفةلأن،ناقصةبهمعرقتهكانتفقطالبشرييسوععرفمنإن

كلهاالخلائققبلوجدالذيالسماويالمسيحمعرفة،بالروحهيبيسوعالحقة

.17(-13:ا)كولوسيالأرضفىومماالسماواتفيمماشيءكلخلقوبه

بعدأحدانعرفلاافنحن:كورنثةأهاليالىالعانيةالرسالةفيقولهحدوعلى

نعرفهفلسناالجسدحسبيوماالمسيحعرفناقدكناف!ذاالجسد.حسباليوم

شيءكلزالقدجديد.خلقف!نهالمسيحفياحدكانداذا.المعرفةهذهالآن

حديثهفيهناوبول!.(17-16:كورنثة)2جديد"شيءكلذاهووهاقديم

الانسلاخدانما،فقطاليهوديةعنالانسلاخيقصدلاالقديمعنالانسلاخعن
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زالواوما،الأسراريتلقوالمرسليديرهاوالمي،أيضااورسليمكنيسةعن

الجديدةفالكيسةمنقضيا.عصراويمئلون،اليهوديةالشريعةأكلالفييرسفون

بماارضيةسلطةلأيخاضعينكيروالمؤمنون،السماويالمسيحالآنيرئسها

.البشرييسوعالاعرفواوماالرسلسلطةذلكفي

فيفهو.الأربعةالانجيليينعنهيزتهالتيهيلبولسالفريدةالرؤيةهذه

سيرةإلىبصلةيمتماكلنفسهالوقتفيتجاهلقدالبشريليسوعتجاهله

المعمدانبيوحناولقاؤه،وأبوهوأمه،لحمبيتفيميلاده:الناصرييسوع

،وقراهومدنهوالجليل،التبثعيريةوحياته،رساثلهمنأيفييذكرهلمالذي

ولكنويوحنا،هـلعقوببطرسسوىمنهميذكرلمالذينعشرالاثناوالرسل

بولستجاهلكماقبلها.لاالقيامةبعدماأحداثسياقوفيعرضيبثمكل

علىيأتلمفهو،يسوعبخياةارتبطتالعيالتاريخيةوالشخصياتالأحداث

البنطي،بيلاط!او،وفيليشىوأنتيباسأرخيلاوس:وأولادهالكبيرهيرودذكر

ويحتهيالأخيرالعثاءليلةيبدأاليهبالنسبةيسوعفتاريخ.الأعظمالكاهنقيافاأو

منمجردايسوعالاسمأنكما.الأمواتبينمنفيهقامالذيالثالثاليومفي

العبرانيينالىالرسالةاستثنيناإذا،مراتعشرسوىعندهيردلمالمسيحلقب

يسوععنالوحيدمصدرناكانتبول!رسائلأنلو،الحقيقةوفي.المنحولة

دقريبا-شيثأعنهعرقناكنالما

يسوعلموتالمركزيةالأهميةعلىبولىركزفقدذلكمقابلوفى

بهبشئرالذيوالمسيح،والعالمالبشرلخلاصالشاملةالالهيةالخطةفيوقيامته

العالمويخضعأعداءهمويقهرإسرائيلبنييحررالذيالداوديالمسيحلسى

سلطانمنليحررهاجمعالعالمانتظرهالذيالمخقصولكنه،ملكوتهإلىاجمع

المهمليى،الخلاصلدراماالبولسيالمنظورففي.الأبديةبوابةلهويفعحالشر

ذلك.علىالمترتبةوالتحائجلهحدثمابل،حياتهخلالفعلهومايسوعقالهما

بولسيسوعف!ن،لأتباعهرسالةينقلمعلمعنعبارةالأناجيليسوعكانص!ذا

علىللموتبخضوعهالموتومنالخطيثةمنالمخلصفهوبعينها.الرسالةهو

بقيامته.العانيةوالحياةالانبعاثبثرىحملالذيوهو،الصليب
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الخطيئةعلىعقاباباعتبارهالموتإلىنطرتهمنبولستفكيريبعدئ

)اكورنثةالأولالعدووهوالبشركلعاقبةهوالموتأنوبما(،623:)روما

هذهورثناوقد،خاطئونجميعاأننابالضرورةيستتعذلكف!ن26(،:15

المسيحيسوعمقابلفيالأولبادميدعوهالذيالبشريةسلفادمعنالخطئة

أمربعصيانهالخطيثةذريتهعلىالأولماجلبفلقد.العانيبادميدعوهالذي

الخطيثةأنوكما11:الخطيثةعقابهوالذيالموتعليهمجلبمثلما،الرب

سرىفكذلك،الموتدخلوبالخطيئة،واحدانسانيدعلىالعالمفيدخلت

الصعحولكن12(.5:)روماخطثوا"جميعالأنهمالناسجميعإلىالموت

خلالمنواحد،رجلبخطيئةالعالمدخلالذيالموتقهرالثانيآدمهوالذي

وتوحدبهامنمنلكلمتاحةالأبديةالحياةوجعل،وقيامتهالصليبعلىموته

تفيضانفبالأحرى،واحد)نسانبزلةماتتقدكعيرةجماعةكانتف!ذاا:معه

المسيح!يسوعوهوألاواحد،ب!نسانكثيرةجماعةعلىالموهوبةاللهنعمة

)نسانيدوعلى،إنسانيدعلىالموتأتى"فقد:وأيضاا(.6-515:)روما

فييحيونفكذلكادمفيالناسجميعيموتوكما.الأمواتقيامةتكون

.22(-1521:نعةكورأ)االصعيحا

علىيسوعموتخلالمنجديةابعادأتتخذالموت-الخطيثةمتلازمةإن

الذيالنهمنكلهوهذا11:الفهمعالانسانمصالحةسأنهمنكانوالذي،الصليب

فيالعالمصالحاللهلأن.المصالحةخدمةإليناوعهدالمسيحيدعلىصالحنا

اللهجعلهالخطيئةيعرفلمالذيذاك...زلاتهمعلىيحاسبهمولمالمسيح

نستطعهلمافالذي2101(-518:كورنثة)2"اللهبربهنصيركماأجلنامنخطيعة

للخطيئة،كفارةالخاطئجسدنايثبهجسدفيابنهب!رسالاللهحققهالريعة

يسلكونلاالذينحنالثريعةمناتقعضيهماليتمالجسدفيالخطيثةعلىفحكم

اتحدمؤمنكلف!نوهكذا.5(-83:)روما"الروحسبيلبلالجسدسبيل

تأخذالمسيحمحبةا.لأن:بعئهوفيموتهفيساركهقدلىلمانهخلالمنبالمسيح

فجميعالناسجميعأجلمنواحدماتقدإذاأنهنفكرعندماقلبنابمجامع

بعدمنالأحياءيحيالاكيجميعاأجلهممنماتقدايضأ.ماتواالناس
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قدكنا"فإذا15(.-514:كورنثة)2"أجلهممنوقامماتقدللذيبللأنفسهم

بينمناقيمبعدماالمسيحأنونعلممعه.سنحيابأننانعلمف!نناالمسيحمعمتا

ماتمدبموته،نه،سلطانمنعليهللموتيكونولنثانيةيموتلنالأموات

امواتأنكمآنتماحسبوافكذلك.لثهيحياحياتهوفي،واحدةمرةالخطيئةعن

الجلجثةموقعيتخذالطريقةوبهذها(.1-67:)رومادثه"احياءالخطيئةعن

تتمحوربولسوتعاليم،العالمتاريخمنالبؤرةمركزالصليبفغرفعالذي

يبحثونواليونانيون،الآياتيطلبوناليهودكانولما11:المصلوبالمسيححول

وأنا23011(-22:ا)اكورنثةمصلوبا"بالمسيحنكرزنحنولكننا،الحكمةعن

وأالكلامبسحرالفهشهادةلأبلغكمآتكيملمالإخوةأيهااليكمأتيتلما

واياه،المسيحيسوعالابينكموأناشيئاأعرفانأشالملأنى،الحكمة

2(.-ا:2اكورنمة)اامصلوبا

ولكنهبسيططقسطريقعنتبلغبالمسيحالتوحدمنالأولىالدرجة)ن

دفنالذيالقبرالمعموديةجرنيمثلوهناالتعميد.طقسوهو،عاليةرمزيةذو

رمزيأيعانقالجرنهذافييغطسعندماالجديدوالمريد،منهوبعثيسوعفيه

يبعثلأنمهيئأيغدومنهيصعدوعندماالقبر،إلىمعهويهبطالمسيحموت

موتهفياعتمدناانماالمسيحيسوعفىاعتمدناوقدأنناتجهلونآ"ا:بعثمعلما

بمجدالأموا!بحنمنالمس!حأقممكماح!ىلنمو!،بالمعمودلهمعهفدفئا

موتهيثبهبموتمعهاتحدناف!ذا.الحياهجدةفيأيضأنحننسلكهكذاالآب

يخضعمنيؤهلالطقسوهذا6(.-63:روما)*قيامتهفيحالناتكونفكذلك

الصورفيينفخعندماالأخيراليومفيللموتىالعامةالقيامةفيللمشاركةله

.الجديدةالحياةالىالمعمدينالأمواتلدعوة

نفسهالربالأن1الأخير:اليومفيسيجريلمابولسوصفحدوعلى

والأمواتالسماءمنينزلسوف،اللهوبوق،الملائكةرئيسبصوت،بهتاف

معهمجميعاسنرفعالباقينالأحياءنحنثمأولا،يقومونسوفالفسيحفي

18(.-416:)اتسالونيكيوأبدا"داثماالربمعلنكونالجوفيالربلملاقاة

فيالنفخعندعينوطرفةلحظةفيجميعانتبدلبلجميعانموتلااننا11وأيضأ:
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جسدفي)أيفاسدينغيرالأمواتويقومالبوقفيسينفخلأنهالأخير.البوق

ف!نذلكبعديحدثماأما52(.-15:51)أكورنثة"نتبدلونحن(روحاني

بدلاالأنه1:نفسهالمسيحيعقدهامحكمةفهناك.بالتفصيلعنهيخبرنالابول!

يدهقدمتماجزاءواحدكللينالالمسيحمحكمةلدىنمثلانمنجميعالنا

الربتجلياعند1:وأيضا15(.:كورنثة)2سرأ"أمكانخيرا،الجسدفيوهو

لاالذينمنوينتقمنارلهبفيقدرتهبملائكةالسماءمنيأقييوم،يسوع

بالهلاكسيعامبونف!نهم،يسوعربنابشارةيطيعونلاالذينومناللهيعرفون

.8(-6:اتسالونيكي)2"الربوجهعنمبعدينالأبدي

نيرمنالعحررينبغي،العانيوادمالأولادمبينالخلاصطريقعلى

ولكنوانقضىمضىلزمنصالحةكانتالشريعةهذهلأن،الموسويةالشريعة

بحراسةعلي!نامغلقاكانالايمانيأتيأنافقبل:البشارةبظهورانتهىدورها

مجيءالىلنامؤدبأكانتفالشربعةالمشظر.الإيمانيتجلىأنالىالشريعة

لانكم،المؤدبحراسةفينبقلمالإيمانجاءفلما.بالايمانالبرلننالالمسيح

المسيجفيجميعأاعتمدتموقدف!نكم.يسوعبالمسيحبالإيماناللهأبناءجميعا

أنثى،أوذكر،حرأوعبد،يونانيأويهوديبعدل!قفلم،المسيحلبستمقد

بولسويذهب.92(-323:)غلاطية"يسوعالمسيحفيواحدجميعالأنكم

3نقولفماذاا:الخطيعةتورثالتيهىالشريعةأنيععبرعندماذلكمنأبعد

لمفلو.بالشريعةإلاالخطيثةأعرفلمولكنيلها.حاساخطيثة؟الشريعةأتكون

الوصيةمنالخطيثةواتخذت.ال!ثهوةعرفتلما،تشتهلا:الث!ريعةليتقل

كنتلها.وجودلاسريعةبلاالخطيثةلأن،الثهواتمننوعكللتورثنيسبيلا

أنا،ومتالخطيئةعاشتالوصيةجاءتفلما،سريعةتكنلمإذقبلمنأحيا

الخطيئةبأنذلك.الموتالىبيأفضتقدالحياةإلىتؤديالتيبالوصيةف!ذا

الاالريعةاقما11(.-77:)روماوأماتتني"فاغوتنيسبيلاالوصيةمناتخذت

وحيث،الغضبتورثالشريعةالأن1(3020:)روماالخطيئة!معرفةإلىصبيل

(.415:)روماامعصيةتكونلاشريعةتكونلا

دعاة+انمنها:ليحررناالمسيحجاءلعنةهيبولسفكرفيفالريعة

يثابرلامنملعون:الكتابفيوردفقدجميعا.لعنواالشريعةبأحكامالعمل
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فذاكأحداتبررلاالشريعةأنأما.الشريعةسفرفيكتبمابجميعالعملعلى

إلىباصلهاترجعلاالشريعةأنحينعلىيحيا،بالإيمانالبارلأنواضحأمر

الوصايابهذهعملمن:(الكتابفيوردفقد.بالأحكامالعمل)الىبلالإيمان

قيوردفقدلأجلنا،لعنةصارإذالشريعةلعنةمنافتدانافالمسيحبها.يحيا

تمافلماوايضا:14(.-315:)غلاطية"خشبةعلىعققمنملعون:الكتاب

همالذينليفتديالشريعةحكمفيمولودا،لامرأةمولودأابنهالثهأرسلالزمان

مستمعيهبولسويخاطب5(.-44:)كلاطية"بالتبنيفنحظىالشريعةحكمفي

ذلكومع.الوثنيينالخاطئينمنولس!نأبالولادةيهودانحنقائلا:اليهودمن

بيسوعالايمانلهلأنبلالعريعةباحكاميعمللأنهيبرلاالإنساناننعلمفنحن

16(.-أ25:)غلاطية*الشريعةباحكاملعملهبشريبزلاف!نه...المسيح

لأحكامالخاضعينسمةباععبارهاليهوديالختانعلىهجومهبولسويركز

روابطهميقطعوالمالذينالمتنصريناليهودالىبخطابهمتوجها،الشريعة

المسيح")ن:المسيحيسوعالىلاهمنحهمالتيالحريةبعديستوعبواولم،القديمة

أقولبولسأناها.العبوديةنيرالىتعودواولاإذافاثبتواأحرارا.لنكونحررناقد

بأنهمخنننلكلاخرىمرةوأشهدشبئا.المسيحيفبدكمفلناختنعمإذا:لكم

يلتمسونالذينايهاياالمسيحعنانقطقملقد.الشريعةفيمابكليعملأنملزم

ينالهاللهبزأنذلك4(.-ا5:)غلاطية"النعمةعنوسقطعمالشريعةمنالبر

السبيلافأين:الختانإلىالمعنصرللوثنيحاجةولا،المختونينالهمثلماالأغلف

نأنرىونحن.بالإيمانبللا(3الشريعةالتزام)أيأبالأعمالوبماذا؟الفخر؟إلى

اليهودإلهالفههل.الشريعةاحكامعنالمنفصلبالإيمانالبرينالالإنسان

وهوواحدالثهلأنأيضاالوثنيينإلههوبلايضأ؟الوثنيينإلههوأما؟وحدهم

.03(-327:)روماالأقلف+بالإيمانويبرالمختونبالايمانيبرالذي

نأقبلوالروحالقلبطهارةهيالحقةالطهارةف!نطهارةالختانكانف!ذا

ختان"والختان:والروحالقلبختانهوالحقوالختان،الجسدطهارةتكون

)=المسح(افيه1(2920:)رومااالشريعةحروفالىلاالروحإلىالعائدالقلب

ختان)نه،البشريالجسدخلعهوصانماايايديفعلمنيكنلمختاناختنتم
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211:)كولوسيأيضا"معهوأقمعمالمعموديةفيمعهدفنتمأنكمذلك.المسيح

الذيالمسيحبلقلف...أوختانولايهوديأويونانيهناكيبقفلما12(.-

)(.ا3:)كولوسياضيءاكلهو

اللاهوتعلىبولسفكرمارسهالذيالكبيرالتأثيرمنالرغموعلى

يسوعرفعوالذي،الميلاديالئانيالقرنمنذبالتشكلاخذالذيالمسيحي

يصللمبولسأنإلا،الأقدسالثالوثفيالعانيالأقنوممرتبةإلىالمسيح

أبقاهدانما،الابمرتبةتعادلمرتبةالىيسوعيرفعولم،الحدهذاالىبفكره

الىالاسارةفيرب"11كلمةيسمخدمعدماوهو.بمشيثتهعاملاللابخاضعا

الأصلفيالكلمةمعنىوهو،السلطانصاحبالسيدبهايعنيانمايسوع

كلقبأكللا!+50اكيريوس=1كلمةاستخدامجرىحيث،الجديدللعهداليوناني

بكلمةالعربيةالىولرجمت،بولسرسائلفيأمالأناجيلفيسواءليسوع

منالرغموعلىسيد.اي"Lordالورد=1بكلمةالإنكليزيةوإلى+سيد"أورب+11

ليس"الرب"انإلا،بالعالمصلعهحيثمنبالضرورةرب"11هوالإلهأن

ليسوعالتيالربوبيةبينقيهلبسلافاصلأخطايضعوبول!الها.بالضرورة

الآب،هوواحدالهإلافليسنحنعندنا+أما:يقولعندما،لثهالعيوالإلوهية

سيءكلكانبهالمسيحيسوعهوواحدورب.راجعوننحنصاليهشيءكلمنه

منبقيامتهومسيحاربايسوعالنهجعلوقد6(.8:)اكورنثةقاثمون!بهونحن

الأحياءعلىيسودلكيوعاشوقامالمسيحماتلهذاا.لأنه:الأمواتبين

أعمالسفرفيوردمايعكسهنابولىوقول(.14:9)روما*والأموات

أنعمالذيهذا،يسوعجعلاللهأنإسرائيلبنيجمغيقيناافليعلم:الرسل

اسماوأعطاهالفهرفعهالذلكا:وأيضا36(.:1)أعمالومسيحا"ربأ،صلبتموه

علىومنالسماءفيممنركبةكليسوعباسمتجثولكي،اسمكلفوق

اللهلمجدربهويموعأنلسانكلويعترف،الأرضتحتومنالأرض

لهالثه)علانمنتأقييسوعربوبيةأنيععنيوهذاا(.ا-39:)فبليبيالآب"

الله،منبتخويلللعالمرباالمسيحكانواذا.اليهرفعهأنبعدالعالمعلىسيدا

رجل،كلراصالمسيحأنتعلمواأناريدولك!ني11:ليسوعربهواللهفإن
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النهايةوفي3(.-112:)أكورنثة"المسيحرأسوالثه،امرأةكلرأسوالرجل

لمالكيخضعبدورهف!نه،دثهشيءكلالثانيمجيعهفييسوعيخضععندما

يبيدأنبعدالآباللهإلىالملك)المسيح(يسلمحينالمنتهىيكوناثما؟الكل

فحيئذشيء،كلللاب()أيلهأخضعومتى...وقوةوسلطانرئاسةكل

كلفيسيءكلاللهميهونسيء،كللهأخضعالذيلذاكنفسهالابنيخضع

.28(-1524:اكورنثة)اشيءا

القاءمنبدلا)شكالياننصانبولسرسائلفيلدينايبقى،ذلكومع

الرسالةفيوردالأولالنص.أعلاهقدمناهماالاعتباربعيناخذينعليهماالضوء

عنومنفصلاملعونانفسيأناكنتلووددت+لقد:يقولحيثرومااهاليالى

)سرائيل،بنوهمالذينأولئك،النسبمنقوميبني)خوتيسبيلفيالمسيح

ومنهموالأباء،والمواعدوالعبادةوالشريعةوالعهودوالمجدالعبنيولهم

امين3الدهور.أبدمباركإلهشيءكلعلىالكاننوهوبشرإنهحيثمنالمسيح

يكنلمالذياليونانيالنصفيالأخيرةالجملةمعنىإن5(.-93:)روما

إذاتمامايختلفاليها(وماوالفاصلةالنقطة)مثلالترقيمعلاماتعلىيحتوي

إلىيرجعسوفهذهوالحالةالتبريكلأنسيء"،+كلعبارةبعدنقطةوضعنا

حيثمنالمسيحومنهم11:العاليالشكلعلىالجملةوتغدو،المسيحالىلاالله

يميلماوهذا"امينالدهورأبدمباركالثهشيء.كلفوقالكائنوهوبشر،انه

الانكليزيةالترجماتتبنعهوما،اليومالجدبدالعهدفيالباحثينمعظماليه

RevisedStandard)المنقحةالمعياريةالترجمةومنهاالحديثة Version)،

.(NewEnglishBible)الجديدالمقدسوالكعاب

تمالمسيحليسوعمرفوعةمتأخرةترتيلةعنعبارةفهوالثانيالنصأما

معتتفقلاوهي.الباحثينمنكثيريرتجحهماعلى،بولسنصعلىاقحامها

فمعا:فيلببيأهاليإلىالرسالةفينقرأ.أعلاهبيناهمماالمسيحإلىبولسنظرة

صورةم!خذاذاتهمنلجردبل،لهغنسمهدلهمساوالهيعحبرلم،اللهصورةفىأنه

حتىوأطاعوتواضع،الانسانبمظهروظهرالثرمثالعلىوصارالعبد،

كلفوقاسمألهووهبالثهرفعهلذلك.الصليبعلىالموت،الموت
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،الأرضوتحثالأرضوفيالسماءفيركبةكليسوعلاسملتنحني،الأسماء

11(.-26:)قيليبي"امين.دثهتمجيدأالربهوالمسيحيسوعانهلسانكلويشهد

و"ذاتهمنو"تجرددنه"و+مساواته"اللهصورةافيمثلهناالمستخدمةالععابيرإن

001عامبينكتبالذييوحناإنج!يلبلاهوتلتذكرناالبشر"مثالعلى+صار

بولس.عصرإلىلاالميلاديالعانيالقرنآقكارإلىتنتميفهيام.15وعام

لنازاحتهانيكتشفسوف،الرسالةضمنسياقهفيالنصهذايقرامنولعل

اطرادأ.أكمرتجعلهمابقدرالعامالسياقعلىبشيءتؤثر

موجهةهييرقعهاالعيالادعيةق!ن،بولىرسائلفينلاحظماوعلى

تضرعاتينقلالذيوالوسيطالشفيعفهو.المسيحيسوعخلالمنللاب

واضحاحدأهنايضعإنماوبولس.لهوسكرهموحمدهمللابالمسيحيين

منمعفرقةمواضعفينقرأبالاخر.أحدهمايماهيولاوالابنالآببينوفاصلا

التالية:المقاطعبولسنصوص

يجعلكمروحأبل،الخوفإلىويردكميستعبدكمروحأنتلقوالم-

16(.-815:)روماأبتاهيانناديوبه،أبناء

نأالروحوبمحبةالص!يحيسوعربناباسمالإخوةأيهافأناسدكم-

)3(.-15:03)رومالثهترفعونهاالتيبصلواتكممعيتجاهدوا

المسيحيسوعفياللهنعمةمنأوتيتمماعلىاللهأحمدإني-

4(.ا:)اكورنثة

.18(:14)أكورنثةكلكمتعكلمونممااكثربلغاتأتكلمأنيعلىاللهأحمد-

57(.:13)اكورنثةالمسيحيسوعربنايدعلىالظفراتاناالذيدثهالحمد-

14(.2:كورنثة)2المسيحفيالدائمبنصرهيسعصحبناالذيدةالحمد-

حضرةفينذكرصلواتنا.فيونذكركمجميعأإليكماللهنحمدنزاللا-

3(.-2:ا))تسالونيكيالمسيحيسوعبنعمةعليهأنتمماوابيناالهنا

3(.:اتسالونيكي)2الاخوةأيهاحينكلفيإليكماللهنحمدأنعلينا-

02(.4:)فيليبيالدهورأبدابينادثهالمجد-
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3(.:ا)أكورنعةعزاءكلدالهالخانأبو،وأبوهالمسيحيسوعربناإلهتبارك-

أكذبلابأنيعالم،للابدتبارك،وأباهيسوعالربالهان-

3(.111:كورنثة)2

بول!لنايمدم"،يسوعالربإله11تعبيريردحيثالأخيرينالحقتبسينفي

)شكالي.اومتشابهقولكلضوثهعلىنفهموأناليهنردأنعلينامحكماقولا

والماهية.الجوهرفيبينهماسراكةولا،يسوعالههوفالثه

!!كا
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rkاث!أدارعن3002عامبريطانيافيصدروقد Internatioكل!اT C&لحت+

Jerusalemin:عنوان History and Tradition

بالعربية:

الرافدين.وبلادسورية،الأسطورةفيدراسة-الأ!لىالعقلمغامرةا-

.والأسطورةالدينوأصلالمؤنثةالألوهة-عشتارلغز-2

.الخالدةالرافدينملحمة-جلجاث!-3

الديني.الدافعومنشأالدينماهيةفيبحث-الإنساندين-4

المشرفية.والدياناتالميعولوجيافيدراسات-والمعنىالأسطورة-5

الصين.فيالتاويةالحكمةإنجيل-تثعينغتيالتاو-6

المشرقية.الدياناتفيالتاريخولاهوتالكونيةالثنوية-والشيطانالرحمن-7

المسيحية.الغنوصيةفيمقدمة-للمسيحالاخرالوجه-8

القديم.الشرقنصوصإلىمدخل-9

الاسلامية.الغنوصيةالىالمدخل-المفاءإخوانطريق-15

أجزاء.خمسةفي-الأديانتارل!موسوعة-11

.القرانبروايةالانجيل-12
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التاريخية:المؤلفات

القديم.الأدنىوالرقالتوراتيالحدث-13

العوراتي.والتاريخالتاريخفي-دىاسرانيلدمشقارام-14

اليهود.مملكةعنوالبحثأورشليمثاريخ-15

:الترجمات

ترجمة:،والتاريخالعوراةبينالقديمةالعصورأورسليم:تومبسون.لتوماس

3002.بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،السواحفراس

والصعنعة:بالعربعة

جامعةفيالأستاذقوهتشينغسويالدكتورالصينيالباحثمعمشترككتاب

وبحوثتعليمنشردارعنصدر01تسي-لاو"بعنوانالأجنبيةللدراصاتبكين

الحكيموتعاليمنصوصفيدراسةوهو.9002عام،بكينفيالإجنبيةاللغات

منبدعمالكعابونشر،التاويالمذهبمؤسس،تسي-لاوالقديمالصيني

العامةالصينيةالهيثةرئيس،موتشيبانغلهوقدم،الصينيةالثقافةوزارة

فيالأستاذ،سنغهويفوالدكورأعدهاأخرىمقدمةإلى)ضافة،للكتاب

بكين.جامعة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 
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مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان
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 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 
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